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วรรธนะวิทย์ ศักดาสิทธิสกุล : ศักยภาพแหล่งน้้าดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สระแก้ว (ABILITY OF RAW WATER SOURCE. PROVINCIAL WATERWORKS 
AUTHORITY, SA KAEOBRANCH) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร 
โกษา 
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มีภารกิจในการส้ารวจ จัดหาแหล่งน้้าดิบและจัดให้

ได้มาซึ่งน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปาให้กับประชาชนในพื้นที่รับบริการ ครอบคลุมพื้นที่อ้าเภอ
เมืองสระแก้ว อ้าเภอเขาฉกรรจ์และอ้าเภอวังน้้าเย็น   ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) มีผู้รับบริการประมาณ 
34,500 คน  และการประปาส่วนภูมิภาคได้คาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีผู้ใช้น้้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งน้้าน้้าดิบส้าหรับป้อนสู่ระบบการผลิต 
เพื่อรองรับกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต  โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านก้าลังการผลิต
ของระบบและปริมาณน้้าดิบ  เพื่อน้าไปเปรียบเทียบกับความต้องการใช้น้้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อีก 10 ปี (พ.ศ.2566) ผลการศึกษาพบว่า ในอนาคตอีก 10 ปี ( พ.ศ. 2566) จะมีประชากรผู้ใช้น้้า
ประมาณ 34,800 คนและมีความต้องการใช้น้้าส้าหรับผิตน้้าประปา ประมาณ 13,000 ลบ.ม.ต่อเดือน 
หรือประมาณ 4.70 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี ซึงจากผลการศึกษา พบว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สระแก้วประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าในการผลิตน้้าประปา จ้านวน 1 เดือนต่อปี (เดือน
กุมภาพันธ์) โดยการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 3 ทางเลือก ได้แก่ (1) การพิจารณาหาแหล่งน้้าดิบแห่ง
ใหม่ ซึ่งอ่างเก็บน้้าพระปรงมีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งจากผลการประมาณการเบื้องต้นมีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างประมาณ 46 ล้านบาท (2) การลดการสูญเสียน้้าประปาในระบบจ่ายและ (3) การจัด
กิจกรรมรณรงค์การใช้น้้าอย่างประหยัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในการแก้ปัญหา 
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Provincial Waterworks Authority, Sa Kaeo branch, the mission are conducting 

surveys, providing sources of the water and procuring raw water for production and 

supply to peoples in service area. It covers in the area of three districts including 

Muang SaKaeo, Khao Cha Khan and Wang Nam Yen district. Presently (2013) they 

have around 34,500 service recipient and forecasting of Provincial Waterworks 

Authority about service recipient will be continuously increased. The objective on this 

study for learning about ability of raw water sources to enter in production system to 

support the increment of populations in the future by study and collect the capacity of 

production system and raw water quantity. In order to study and compare with 

demand next to 10 years (2023). The study result presents that it will have around 

34,800 service recipient and need raw water for enter to production system around 

13,000 m.3/day and around 4.70 million m.3/years in next 10 years. Also, the study 

results explain that raw water has lacking in February. To solve this problem, the 

solutions are included 3 choices that are (1) considering a new raw water resource 

from Phra Prong reservoir to directly water supply system using budget around 46 

million baht (2) checking the loss in supply system and (3) set the activities for water 

saving campaigning in service areas. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงงานฉบับนี้ประสบความส้าเร็จด้วยดี  เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือและให้ค้าชี้แนะ
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท้าโครงงาน ทั้งทางด้านวิชาการและค้าแนะน้าอ่ืน  ๆ จึง
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 ศาสตราจารย์  ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะกรรมการสอบโครงงานทุกท่านที่ได้ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท้าให้โครงงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและส้าเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ประสานงานและอ้านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารสวนต้าบลบ้านแก้ง 
อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผู้พิจารณาและอนุมัติทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่
ข้าพเจ้าจนส้าเร็จการศึกษา 

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาร่วมหลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคทุก ๆ
ท่าน ที่ช่วยให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือกันมาตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการด้าน
น้้าประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมี
ภารกิจหลักคือ ส้ารวจ จัดหา ผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน้้าประปาให้กับประชาชนผู้รับบริการทั่ว
ประเทศ โดยมีการแบ่งเขตการบริหารและพื้นที่บริการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันการประปา
ส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้น้้ารวมมากกว่า 3,500,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วเป็นสาขาหนึ่งที่มีภารกิจเดียวกันกับองค์กรหลัก โดยมีพื้นที่
ให้บริการคือ อ้าเภอเมืองสระแก้ว อ้าเภอเขาฉกรรจ์และอ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งการ
ประปาส่วนภูมิภาคได้คาดการณ์ความต้องการใช้น้้าในอนาคตมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีความส้าคัญและมีความ
จ้าเป็นในการศึกษาศักยภาพของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วในการรองรับการเพิ่มจ้านวน
ประชากรในเขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วในอนาคต โดยเน้น
การศึกษา เกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งน้้าดิบ(Raw water source) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
น้้าประปา ซึ่งมีแนวทางการศึกษาโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ก้าลังการ
ผลิตของระบบประปา ก้าลังการผลิตสูงสุด ปริมาณน้้าที่เข้าสู่ระบบผลิต ปริมาณน้้าจ้าหน่าย ปริมาณ
น้้าสูญเสีย การคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต ปริมาณน้้าดิบที่ต้องการเพื่อรองรับการเพิ่ม
ของประชากร  พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตของระบบประปา โดยศึกษา
จากความเหมาะสมของพื้นที่เป็นหลักโดยอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ป ริมาณ
น้้าฝน และปริมาณน้้าท่า พื้นที่รับน้้าและข้อมูลแหล่งน้้าต่างๆ  ทั้งนี้ ผลการศึกษาสามารถน้าไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการด้าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งน้้าดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ในการ
รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ให้บริการในอนาคต 

1.2.2 น้าเสนอแนวทางในการจัดหาแหล่งน้้าดิบของระบบประปาที่มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยนี้ท้าการศึกษาศักยภาพแหล่งน้้าดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว  โดย

มีขอบเขตของการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 การคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคตที่จะรับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาสระแก้วโดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี รวมถึงศึกษาการ
คาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ามาวิเคราะห์
ร่วมกัน  

1.3.2 ด้าเนินการพิจารณาประเมินทั้งศักยภาพแหล่งน้้าดิบ และศักยภาพของระบบประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วที่มีในปัจจุบัน ส้าหรับการรองรับการขยายตัวในอนาคต 

1.3.3 การประมาณราคาค่าก่อสร้างการเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้้าผลิตระบบน้้าประปาใช้
ราคากลาง ณ ปีปัจจุบัน 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบอัตราการเพิ่มของประชากรในพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสระแก้ว 

1.4.2 ทราบความต้องการการใช้น้้าดิบและแนวทางการจัดหาแหล่งน้้าดิบเพื่อผลิต
น้้าประปาในอนาคตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 

1.4.3 ผลการศึกษาสามารถน้าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ด้านการจัดหาแหล่งน้้า
ดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วในอนาคต 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาศักยภาพแหล่งน้้าดิบ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มีแนวคิด ทฤษฎี
และเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางประกอบการศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว 
 2.2 ข้อมูลทั่วไปของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 
 2.3 สภาพพื้นที่ลุ่มน้้า 
 2.4 ขั้นตอนการผลิตน้้าประปา 
 2.5 ระบบประปา 
 2.6 แหล่งน้้าดิบ 
 2.7 อัตราการใช้น้้าประปา 
 2.8 การคาดการณ์จ้านวนประชากร 
 2.9 ความต้องการใช้น้้าดิบของการประปาส่วนภูมิภาค 
 2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1   สภาพท่ัวไปของจังหวัดสระแก้ว 
 2.1.1  ข้อมูลทั่วไป  

จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพรมแดนติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชาทางทิศตะวันออก ยาวประมาณ 165 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
265 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,195,436 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,496,962 ไร่ และมีอาณา
เขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง(ดังรูปที่2.1) ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ้าเภอครบุรี จ.นครราชสีมา  และอ้าเภอละหานทราย  จ.บุรีรัมย์     
ทิศใต ้  ติดต่อกับ  อ้าเภอสอยดาว  จ.จันทบุร ี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ้าเภอกบินทร์บุรี  อ้าเภอนาดี  จ.ปราจีนบุรี  และอ้าเภอสนามชัยเขต จ. 

ฉะเชิงเทรา  
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รูปที่ 2.1 ขอบเขตและอ้าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสะแก้ว 

 
2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพทั่วไปพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยส่วนรวมเป็นพื้นที่ราบถึงราบสูง   และมีภูเขา

สลับซับซ้อน (ดังรูปที่ 2.2) กล่าวคือ ทางตอนเหนือทีเทือกเขาบรรทัดเป็นป่าเขา   ได้แก่บริเวณ     
วนอุทยานแห่งชาติปางสีดา  เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร  ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีสภาพ
เป็นป่าโปร่ง  ได้แก่ อ้าเภอวังน้้าเย็น  กิ่งอ้าเภอวังสมบูรณ์เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี  ด้านทิศ
ตะวันตกเป็นลักษณะพื้นที่ราบสูงและมีสภาพพื้นที่ท้าไร่ท้านา   ทิศตะวันออกจากอ้าเภอวัฒนา
นคร  มีลักษณะเป็นสันปันน้้าทิศทางด้านเหนือลงสู่ด้านใต้  และไหลไปทางทิศตะวันออกสู่อ้าเภอ
อรัญประเทศเข้าเขตราชอาณาจักรกัมพูชา  ภูเขาที่ส้าคัญ  ได้แก่ เขาบรรทัด  เขาห้วยชัน  ภูเขียว 
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รูปที่ 2.2 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสระแก้ว 

(ที่มา ภาพจาก http://maps.google.co.th/maps) 
 

2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล 
-  ฤดูร้อน เร่ิมต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 
-  ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,296 - 

1,539 มิลลิเมตร 
-  ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม อากาศเย็นและมีหมอก

ในตอนเช้า อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.5 - 28.78 องศา 
-  อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยบริเวณพื้นที่ศึกษาวัดโดยสถานี

อุตุนิยมวิทยาสระแก้ว มีค่าระหว่าง 24.8-29.8 องศาเซลเซียส โดยเดือนที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าที่สุดคือ เดือนธันวาคม (24.8 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่เดือนเมษายน (29.8 องศาเซลเซียส) ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่
ที่ 27.8 องศาเซลเซียส 

http://maps.google.co.th/maps
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- ความชื้นสัมพัทธ์  ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน มีค่าระหว่างร้อยละ 64-
84 เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่้าที่สุดคือเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ (ร้อยละ 
64) ส่วนเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดคือเดือนกันยายน (ร้อยละ 84) ค่า
ความชื้นสัมพัทธ์รายปีเฉลี่ย ร้อยละ 74  

-  ลม บริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ความเร็วลมรายเดือนเฉลี่ยระหว่าง 1.9 – 2.9 นอต เดือนที่มีความเร็วลมต่้าสุด
คือเดือนตุลาคม ส่วนเดินที่มีความเร็วลมสูงสุดคือเดือนสิงหาคม 

-  ฝน ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนวัดได้ดังนี ้
 -  ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม มีค่าระหว่าง 

107.50 – 258.20 มม. โดยเดอืนทีฝ่นตกมากที่สุดคือเดอืนกันยายน (20 วัน) 
 -  ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน มีค่าระหว่าง   

3.8 – 82.8 มม. เดอืนทีฝ่นตกมากที่สุดคือเดอืน เมษายน (9 วัน) 
 ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี 1,376.60 มม. และจ้านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปี 

132 วัน 
2.1.4  การแบ่งเขตการปกครอง 
จังหวัดสระแก้วมีแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ้าเภอ 58 ต้าบล 731 หมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต้าบล 13 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 49 แห่ง (ดังตารางที่ 2.1) ดังนี ้

 

ตารางที่ 2.1  การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว 

การแบ่งเขตการปกครอง 

อ าเภอ 
เนื้อท่ี       

(ตร.กม.) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล
ต าบล 

เทศบาล
เมือง 

อบต. 

เมืองสระแก้ว 1,832.22 8 123 1 2 8 
คลองหาด 417.08 7 71 0 1 6 
ตาพระยา 862.90 5 64 0 1 5 

วังน้้าเย็น 343.24 4 84 1 0 3 

วัฒนานคร 1,560.00 11 115 0 1 11 
อรัญประเทศ 821.27 12 114 1 4 8 

เขาฉกรรจ์ 774.31 4 71 0 1 4 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 

การแบ่งเขตการปกครอง 

อ าเภอ 
เนื้อท่ี 

(ตร.กม.) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล
ต าบล 

เทศบาล
เมือง 

อบต. 

โคกสูง 219.40 4 41 0 1 3 
วังสมบูรณ์ 389.30 3 48 0 2 1 

รวม 7,219.72 58 731 3 13 49 
ที่มา  อ้างอิงข้อมูลที่ท้าการปกครองจังหวัดสระแก้ว 
 
 2.1.5  การศึกษา 

จังหวัดสระแก้วมีสถานศึกษาจ้านวน 315 แห่ง แบ่งออกเป็นสถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 293 แห่ง ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ้านวน 12 แห่ง และส้านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น จ้านวน 2 แห่ง 

2.1.6  การประกอบอาชีพ  
ประชากรในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พืช

เศรษฐกิจที่น้ารายได้มาสู่จังหวัดคือ ข้าว มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ถั่วเหลือง ฝ้าย ถั่ว
เขียวผิวมัน ปอ ส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ได้แก่ มะม่วง ยางพารา มะละกอ ขนุนหนัง มะขาม 
หน่อไม้ไผ่ตง กล้วยน้้าว้า ส่วนการปลูกพืชผักที่ส้าคัญ ได้แก่ พริกขี้หนูสวน แตงกวา ข้าวโพด
รับประทานฝักสด ฟักทอง ฟักเขียว มะเขือเทศกลมผลใหญ่ ส้าหรับอาชีพเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยง ไก่
ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ โคเน้ือ ฯลฯ ที่มีความส้าคัญรองลงมา ได้แก่ การค้าและอุตสาหกรรม 

2.1.7   ศาสนา  
จังหวัดสระแก้ว มีสถาบันทางศาสนาทั้งหมด 329 แห่ง เป็นวัด 247 แห่ง ที่พักสงฆ์ 63 แห่ง 

โบสถ์คริสต์ 17 แห่ง และมัสยิด 2 แห่ง 
2.1.8  การสาธารณสุข  
ในภาพรวมช่วงปี 2549-2552 จังหวัดสระแก้วมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของ

ประชากรต่้าสุดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โดยในปี 2549 มีสัดส่วนจ้านวนแพทย์ 1 คน 
ต้องรับภาระประชากรสูงถึง 9,478 คน และลดลงเป็น 9,420 คน ในปี 2550 และ เพิ่มขึ้นเป็น 9,788 
คน ในปี 2551 และ ลดลงเป็น 8,460 คน ในปี 2552 ตามล้าดับ และจากผลการส้ารวจข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ้านวน 4,247 คน พบว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยส่วนใหญ่เป็นปัญหาประชาชนที่ติดโรค
ระบาดในรอบปี เช่น ไข้เลือดออก อหิวาตกโรคไข้หวัดนก เป็นต้น จ้านวน 1,086 คน (ร้อยละ 
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25.41) รองลงมาเป็นปัญหาประชาชนที่ติดสุราเร้ือรัง จ้านวน 698 คน (ร้อยละ 16.33) และ ปัญหา
ประชาชนที่เจ็บป่วยและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (ไม่รวมคนพิการ) จ้านวน 642 คน (ร้อยละ 
15.02)  

2.1.9  ประชากร 
ณ เดือนมิถุนายนพ.ศ.2555 จังหวัดสระแก้วมีประชากรทั้งสิ้น 546,782 คน แยกเป็นชาย 

274,827 คน เป็นหญิง 271,955 คน ส้าหรับอ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อ้าเภอเมืองสระแก้ว 
84,975 คน รองลงมาไดแ้ก่ อ้าเภอวัฒนานคร 74,056 คน 

 
2.2   ข้อมูลทั่วไปของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 
 2.2.1  ท่ีตั้ง   

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 186/3 ถนนสุวรรณศร ต้าบลสระแก้ว 
อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ดังรูปที่2.3) มีหน่วยบริการในสังกัด จ้านวน 2 แห่ง หน่วย
บริการเขาฉกรรจ์และหน่วยบริการวังน้้าเย็น โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จะท้าการ
ผลิตน้้าประปาที่สถานีผลิตน้้าประปาสระขวัญ และจ่ายน้้าประปาในพื้นที่อ้าเภอเมืองสระแก้ว 
รวมถึงเป็นแม่ข่ายในการส่งน้้าประปาไปยังสถานีเขาฉกรรจ์ (หน่วยบริการเขาฉกรรจ์) ใช้จ่ายน้้าใน
พื้นที่เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์ ส้าหรับหน่วยบริการวังน้้าเย็น จะท้าการผลิตน้้าประปาที่สถานีผลิต
น้้าประปาวังน้้าเย็น และจ่ายน้้าประปาในพื้นที่เทศบาลต้าบลวังน้้าเย็น  

ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มีผู้ใช้น้้ารวม 9,606 
ราย ก้าลังการผลิตที่ใช้งานรวม 14,400 ลบ.ม./วัน (ก้าลังการผลิตสูงสุด) 

2.2.2 ระบบประปา 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วมีระบบประปาจ้านวน 3 ระบบ ดังนี้ 

1)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว (สถานีผลิตน้้าแม่ข่าย) มีกลังการผลิตรวม 
500 ลบ.ม./ชม. ประกอบด้วยโรงกรองน้้าขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และ 400 ลบ.ม./
ชม. ถังน้้าใสรวมขนาด 4,000 ลบ.ม. (ประกอบด้วยถัง 1,000 ลบ.ม.และ 3,000 
ลบ.ม.) และถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. 

2)   หน่วยบริการเขาฉกรรจ์ (ไม่มีระบบผลิตน้้าประปาของตนเอง) รับน้้าประปาจาก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว (สถานีผลิตน้้าแม่ข่าย) มีถังน้้าใสขนาด 
500 ลบ.ม. และถังสูงขนาด 50 ลบ.ม. 



9 
 

3)   หน่วยบริการวังน้้าเย็น มีก้าลังการผลิตรวม 100 ลบ.ม./ชม.ประกอบด้วยโรง
กรองน้้า ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จ้านวน 2โรง มีถังน้้าใสขนาด 500 ลบ.ม. และถัง
สูงขนาด 50 ลบ.ม. 

 

 
 

รูปที่ 2.3  ต้าแหน่งที่ตั้งของส้านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 
 
2.3  สภาพพื้นที่ลุ่มน้ า 
 -  ลุม่น้ าหลัก จังหวัดสระแก้วต้ังอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่คาบเกี่ยว 2 ลุ่ม

น้้าหลัก ได้แก่ ลุ่มน้้าปราจีนบุรีและลุ่มน้้าโตนเลสาบ (ดังแสดงในรูปที่ 2.4) มีพื้นที่ลุ่ม
น้้าประมาณ 6,596.74 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ย 2,258.98 
ลบ.ม. โดยพื้นที่ของจังหวัดร้อยละ 60 อยู่ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

 -  ลุ่มน้ าสาขา  ลุ่มน้้าสาขาที่เป็นส่วนหน่ึงของลุ่มน้้าทั้งสองที่อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วดัง
แสดงในตารางที่ 2.2 และรูปที่ 2.5 
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ตารางที่ 2.2  ลุ่มน้้าสาขาในจังหวัดสระแก้ว 
ล าดับที ่ รหัสลุ่มน้ า ลุ่มน้ าสาขา ลุ่มน้ าหลัก ครอบคลุมพื้นท่ี 

1 1502 คลองพระสะทึง ปราจีนบุรี 

อ้าเภอวังสมบูรณ์ อ้าเภอคลอง
หาดอ้าเภอวังน้้าเย็น อ้าเภอเขา
ฉกรรจ์ อ้าเภอวัฒนานครและ
อ้าเภอเมืองสระแก้ว 

2 1503 คลองพระปรง ปราจีนบุรี 
อ้าเภอวัฒนานครและอ้าเภอเมือง
สระแก้ว 

3 1701 
โตนเลสาป

ตอนบน 
โตนเลสาป 

อ้าเภอวัฒนานคร อ้าเภอโคกสูง 
อ้าเภอตาพระยาและอ้าเภออรัญ
ประเทศ 

4 1702 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป 
อ้าเภอวัฒนานคร อ้าเภออรัญ
ประเทศและอ้าเภอคลองหาด 

5 1703 
โตนเลสาป

ตอนล่าง 
โตนเลสาป 

อ้าเภออรัญประเทศและอ้าเภอ
คลองหาด 



11 
 

 
รูปที่ 2.4 ลุ่มน้้าหลักในจังหวัดสระแก้ว 
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รูปที่ 2.5 ลุ่มสาขาในจังหวัดสระแก้ว 
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2.4   ขั้นตอนการผลิตน้ าประปา 
น้้าประปา คือ น้้าจากแหล่งธรรมชาติ ที่ผ่านกรรมวิธีที่ท้าให้ตกตะกอนกรองให้ใสและฆ่า

เชื้อโรคด้วยน้้ายาคลอรีน และส่งมาตามท่อใต้ดินเพื่อใช้ตามบ้านเรือน ปัจจุบันบ้านเรือนในเมือง
ใหญ่มีน้้าประปาใช้กันอยู่ทั่วไปมีขั้นตอนการผลิตน้้าประปา ดังนี้ 

1.  การสูบน้ า การผลิตน้้าประปา เร่ิมจาก "โรงสูบน้้าแรงต่้า" ท้าการสูบน้้าดิบจากแหล่งน้้า
ธรรมชาติ เพื่อล้าเลียงเข้าสู่ระบบผลิต ซึ่งน้้าดิบที่สามารถน้ามาผลิตน้้าประปาได้นั้น
ต้องเป็นน้้าที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีสิ่งสกปรกโสโครกปนเปื้อนเกินกว่าที่
ก้าหนด ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถน้ามาใช้
ผลิตเป็นน้้าประปาได้ และต้องมีปริมาณมากเพียงพอที่จะน้ามาผลิตน้้าประปาได้อย่ าง
ต่อเน่ือง 

2.  การปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบ น้้าดิบที่สูบเข้ามาแล้ว จะถูกผสมด้วยสารเคมี เช่น สารส้ม
และปูนขาวเพื่อท้าการปรับปรุงคุณภาพน้้าดิบ สารละลายสารส้มจะช่วยให้มีการ
ตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น และสารละลายปูนขาวจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่
น้้าหรือสาหร่ายในน้้า หรือบางคร้ังจะมีการเติมคลอรีน เพื่อท้าการฆ่าเชื้อโรคที่อาจ
ปะปนมากับน้้าในชั้นต้นน้ีก่อน 

3.  การตกตะกอน ขั้นตอนนี้จะปล่อยน้้าที่ผสมสารส้มและปูนขาวแล้วที่ท้าให้เกิดการ
หมุนวนเวียนเพื่อให้น้้ากับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดี
ยิ่งขึ้น และจะน้าน้้าเหล่านั้นให้เข้าสู่ถังตะกอนที่มีขนาดใหญ่ เพื่อท้าให้เกิดน้้านิ่ง 
ตะกอนที่มีขนาดใหญ่น้้าหนักมาก จะตกลงสู่ก้นถัง และถูกดูดทิ้ง น้้าใสด้านบนจะไหล
ตามรางรับน้้าเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

4.  การกรอง ในการกรองจะใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาด
เล็กมากในน้้า และให้มีความใสสะอาดมากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้น้้าที่ผ่านการกรองจะมี
ความใสมากแต่จะมีความขุ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 0.2-2.0 หน่วยความขุ่น และทราย
กรองจะมีการล้างท้าความสะอาดอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้การกรองมีประสิทธิภาพ 

5.  การฆ่าเชื้อโรค น้้าที่ผ่านการกรองมาแล้วจะมีความใส แต่อาจจะมีเชื้อโรคเจือปนมากับ
น้้า ฉะนั้นจึงจะต้องท้าการฆ่าเชื้อโรค โดยใช้คลอรีน ซึ่งคลอรีนนี้สามารถฆ่าเชื้อโรค
ได้เป็นอย่างดี น้้าที่ได้รับการผสมคลอรีนแล้ว เรียกกันว่า "น้้าประปา" สามารถน้ามาใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคได้และจะท้าการจัดเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ เรียกว่า ถังน้้า ใส 
เพื่อจัดการบริการต่อไป 
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6.  การควบคุมคุณภาพน้ าประปา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส้าคัญเพราะน้้าประปาที่ท้าการ
ผลิตมาแล้วนั้น จะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบอีกคร้ังจากนักวิทยาศาสตร์ และการ
ตรวจสอบนี้จะด้าเนินการอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้ได้น้้าประปาที่สะอาด ปลอดภัย 
ส้าหรับการอุปโภคบริโภค 

 
2.5  ระบบประปา 

2.5.1   ประเภทของระบบประปา  โดยแบ่งประเภทตามแหล่งที่มาของน้้าที่ใช้ผลิต ดังนี้
2.5.1.1 การผลิตน้ าประปาแบบบาดาล ระบบที่ใช้แหล่งน้้าใต้ดินเป็นแหล่งน้้าดิบใน
 การผลิตน้้าประปา ระบบผลิตเร่ิมจากการสูบน้้าดิบจากบ่อบาดาลด้วยเคร่ือง
 สูบน้้าแบบจมน้้าส่งไปตามที่น้้าดิบและเข้าสู่ระบบเติมอากาศ และถังกรอง
 สนิมเหล็ก น้้าที่ผ่านการกรองจะไหลเข้าสู่ถังน้้าใส ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย
 การเติมคลอรีนและส่งไปยังระบบจ่ายน้้าโดยการสูบน้้าขึ้นหอถังสูงและส่ง
 จ่ายให้กับผู้ใช้น้้าต่อไป ดังรูปที่ 2.6 

 
รูปที่ 2.6 ขั้นตอนการผลิตน้้าประปาแบบบาดาล 

 
 2.5.1.2  การผลิตน้ าประปาแบบผิวดิน การผลิตน้้าประปาที่ใช้แหล่งน้้าจากน้้าผิวดิน 

เช่น แม่น้้า ห้วย คลอง สระน้้า อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ เป็นต้น เป็นแหล่งน้้า
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ดิบส้าหรับการผลิตน้้าประปา โดยการสูบน้้าดิบจากแหล่งเข้าสูระบบผลิต
น้้าประปา โดยการเติมสารส้ม ปูนขาว เพื่อเร่งการตกตะกอน เมื่อผ่านการ
ตกตะกอนแล้ว จะเข้าสู่ระบบกรองเข้าสู่ถังน้้าใส และผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ด้วยคลอรีน และส่งเข้าสู่ถังน้้าใส หลังจากนั้นจะท้าการสูบส่งขึ้นหอถังสูง 
และจ่ายเข้าสูระบบจ่ายน้้าให้กับผู้ใช้น้้าต่อไป ดังรูปที่ 2.7 

 
รูปที่ 2.7  ขั้นตอนการผลิตน้้าประปาแบบผิวดิน 

 
2.5.2  องค์ประกอบในระบบประปา 
เมื่อทราบขั้นตอนการท้างานของระบบประปาทั้งสองประเภทแล้ว ผู้เกี่ยวข้องควรจะต้อง

ทราบถึงหน้าที่ขององค์ประกอบในระบบประปา (มาตรฐานระบบน้้าสะอาด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.5.2.1 องค์ประกอบของระบบการผลิตน้ าประปาแบบบาดาล  

•   ระบบน้ าดิบประกอบด้วย 
-  บ่อน้้าบาดาล เป็นแหล่งน้้าที่เกิดจากน้้าฝนหรือน้้าผิวดินไหลซึมลงสู่

ใต้ดิน และมักจะละลายเอาแร่ธาตุเจือปนลงไปด้วย ดังนั้น บ่อน้้า
บาดาลแต่ละแห่งจะมีคุณภาพน้้าดิบและปริมาณที่แตกต่างกัน การ
น้ามาใช้ในการผลิตประปาหรือระบบน้้าสะอาดต้องค้านึงถึงคุณภาพ
และปริมาณให้เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิต 
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- เคร่ืองสูบน้้าดิบ ใช ส้าหรับสูบน้้าจากบ่ อน้้าบาดาลส่ งไปผลิตเป็น
น้้าประปาโดยเคร่ืองสูบน้้าจะติดตั้งอยู่ภายในบ่อบาดาล ตัวเคร่ืองสูบน้้า
ประกอบด้วยเคร่ืองสูบน้้าและมอเตอร์ไฟฟ้า น้้าจะถูกสูบผ่านตามทอ   
เข้าสูระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยเคร่ืองสูบน้้าบาดาลจะเป็นเคร่ืองสูบ
น้้าแบบจมใตน้้า (ซับเมิสซิเบิ้ล)  

- ท่อส่งน้้าดิบ ใช้ส้าหรับเป็นท่อส่งน้้าจากบ่อน้้าบาดาลมายังระบบผลิต
ประปาโดยส่วนมากจะใช้ทอ่เหล็กอาบสังกะสี ดังรูปที่ 2.8 

 

 
รูปที่ 2.8 ท่อส่งน้้าดิบระบบประปาแบบบาดาล 
 

•   ระบบผลิตน้ าประกอบด้วย 
-  ระบบเติมอากาศ มีลักษณะเป็นถาดวางเรียงเป็นชั้น ๆ ท้าหน้าที่เพิ่ม

พื้นที่ให้น้้าดิบสัมผัสกับอากาศ เพื่อให้เหล็กที่ละลายในน้้าจับตัวเป็น 
ตะกอนสนิมเหล็ก ภายในถาดแต่ละชั้นอาจใส่ถ่านหุงต้ม เพื่อท้าหน้า 
ที่ดูดกลิ่น 

-  ถังกรองสนิมเหล็ก ท้าหน้าที่รับน้้าจากระบบเติมอากาศ ภายในถัง
กรองจะบรรจุทรายกรองและกรวดกรองเรียงเป็นชั้น ๆ เพื่อท้าหน้า 
ที่ชวยในการกรองสนิมเหล็กและเชื้อโรคบาง ส่วนออกจากน้้าดิบ 

-  ระบบฆ่าเชื้อโรค โดยการเติมสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคใน
ระบบประปา ที่นิยมคือการติดต้ังเคร่ืองจ่ายสารคลอรีนเข้าสู่ระบบส่ง
น้้า ดังรูปที่ 2.9 
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รูปที่ 2.9 เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน 

 
•  ระบบจายน้ าประกอบด้วย 

-   เคร่ืองสูบน้้าดี ใช้ส้าหรับสูบน้้าจากถังน้้าใสขึ้นหอถังสูง เพื่อจายน้้า
ให้กับผู้ใช้น้้าเคร่ืองสูบน้้าดีจะเป็นเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่งดัง รูปที่ 
2.10 

 

 
รูปที่ 2.10  เคร่ืองสูบน้้าดี 

 
- หอถังสูง ท้าหน้าที่เก็บน้้าสะอาด สร้างแรงดันน้้าและรักษาแรงดันน้้า

ให้สม่้าเสมอเพื่อจ่ายน้้าเข้าสู่ระบบจ่ายน้้าประปาผ่านท่อเมน ดังรูปที่ 
2.11 

-  ท่อเมนจ่ายน้้า ท้าหน้าที่จ่ายน้้าประปาจากหอถังสูงส่งไปใหผู้ใชน้้า
โดยผ่านมาตรวัดน้้า ท่อเมนจ่ายน้้าส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซีและทอ 
เหล็กอาบสังกะสี 
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รูปที่ 2.11 หอถังสูง 

 
 2.5.2.2  องค์ประกอบของระบบการผลิตน้ าประปาแบบผิวดิน 

• ระบบน้ าดิบประกอบด้วย 
-  แหล่งน้้าผิวดิน ได้แก่ แม่น้้า น้้าตก ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้้า

เขื่อน ฝาย สระน้้า เป็นต้น เป็นแหล่งน้้าที่จะน้าไปใช้ในการผลิตเปน 
น้้าประปา ซึ่งตอ้งค้านึงถึงคุณภาพและปริมาณของแหล่งน้้าผิวดินให้
เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิต 

-  เคร่ืองสูบน้้าดิบ ใช้ส้าหรับสูบน้้าจากแหล่งน้้าผิวดิน ส่งไปผลิตเปน 
น้้าประปาโดยส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง อาจติดตั้ง
อยู่ในโรงสูบน้้าบนพื้นดิน หรือติดตั้งในโรงสูบแพลอย แล้วแต่ความ
เหมาะสม ในบางครั้งเคร่ืองสูบน้้าดิบของระบบประปาผิวดินอาจเป็น 
แบบจมใต้น้้า (ซับเมิสซิเบิ้ล) ซึ่งติดตั้งในระบบรับน้้าดิบที่เรียกว่า ถัง
กรองใต้น้้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ   แหล่งน้้าและพื้นที่ที่
ใช้ในการก่อสร้าง 

-  ท่อส่งน้้าดิบ ใช้ส้าหรับเป็นท่อส่งน้้าจากแหล่งน้้าดิบมายังระบบผลิต
ประปาโดยส่วนมากจะใช้ทอ่เหล็กอาบสังกะสี ดังรูปที่ 2.12 
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รูปที่ 2.12 ท่อส่งน้้าดิบและโรงสูบน้้าดิบระบบประปาแบบผิวดิน 

 
•  ระบบผลิตน้ าประกอบด้วย 

- ระบบกวนเร็ว ออกแบบโดยใช้ไฮโดรลิคจั๊ม น้้าดิบจะไหลผ่านไฮโดร
ลิคจั๊มอย่างรวดเร็วและจะจ่ายสารละลายสารส้มและสารละลายปูน
ขาวเข้าผสมกับน้้าดิบที่ไหลผ่านไฮโดรลิคจั๊ม เพื่อให้ตะกอนน้้าดิบ
ถูกท้าลายเสถียรภาพ 

-   ระบบกวนชา ออกแบบโดยใช้คลองวนเวียน ท้าหนาที่กวนน้้าดิบ
เพื่อให้น้้าที่ถูกผสมด้วยสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวแล้ว 
ไหลผ่านคลองวนเวียนเพื่อให้ตะกอนของน้้าดิบรวมตัวกันมีขนาด
และน้้าหนักเพิ่มขึ้น 

-  ถังตกตะกอน ท้าหน้าที่รับน้้าจากระบบรวมตะกอน ความเร็วของน้้า
ที่ไหลเข้าถังตกตะกอนจะลดลงจึงท้าใหตะกอนน้้าดิบที่มีน้้าหนัก
ตกตะกอนลงก้นถังตกตะกอน 

-   ถังกรองน้้า ท้าหน้าที่รับน้้าจากถังตกตะกอน ภายในถังกรองจะบรรจุ
ทรายกรองและกรวดกรองเรียงเป็นชั้น ๆ เพื่อท้าหน้าที่ชวยในการ
กรองตะกอนความขุนขนาดเล็กของน้้าดิบที่หลุดมาจากถังตกตะกอน
ให้ติดค้างบริเวณชั้นทรายกรอง ดังรูปที่ 2.13 

- ระบบฆ่าเชื้อโรค ใช้การเติมสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคใน
ระบบประปา 

 -  ถังน้้าใส ท้าหน้าที่กักเก็บน้้าที่ผ่านจากถังกรองน้้ามาเก็บไว้ในถังน้้า
ใสดังรูปที่ 2.14 
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รูปที่ 2.13 ถังกรองน้้า 

 

 
รูปที่ 2.14 ถังน้้าใส 

 
•   ระบบจ่ายน้ าประกอบด้วย 

- เคร่ืองสูบน้้าดี ใช้ส้าหรับสูบน้้าจากถังน้้าใสขึ้นหอถังสูงเพื่อจ่ ายน้้า
ให้กับผู้ใชน้้้าเคร่ืองสูบน้้าดีเปน็เคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโขง 

- หอถังสูง ท้าหน้าที่สร้างแรงดันน้้าและรักษาแรงดันน้้าให้สม่้าเสมอ
เพื่อจา่ยน้้าประปาใหแก่ผู้ใช้น้้า 

-  ท่อเมนจ่ายน้้า ท้าหน้าที่จ่ายน้้าประปาจากหอถังสูงส่งไปให้ผูใช้น้้า
โดย ผ่านมาตรวัดน้้า ท่อเมนจ่ายน้้าส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซีและท่อ 
เหล็กอาบสังกะสี 
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2.5.3  แบบมาตรฐานระบบประปา 
 ก่อนการปฏิรูประบบระบบราชการ ปี 2545 มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานได้ปฏิบัติ
ภารกิจในการจัดหาน้้าสะอาด โดยการก่อสร้างระบบประปาให้แก่หมู่บ้านตามพื้นที่ชนบท เพื่อ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภค บริโภค ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีรูปแบบมาตรฐานระบบประปา
ของตนเอง เช่น กรมโยธาธิการ ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กรมอานามัย 
กระทรวงสาธารณสุข และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะดังนี้ (ส้านัก
สุขาภิบาลอาหารและน้้า กรมอนามัย กะทรวงสาธารณสุข) 
 2.5.3.1 ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกรมโยธาธิการ 

ลักษณะหอถังสูงเป็นโครงเหล็ก ถังเก็บน้้าต่อเป็นชุด จ้านวน 4 ใบ (ดังรูปที่ 2.15) ใช้แหล่ง
น้้าบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปา มีการออกแบบระบบกรองเป็นชั้นให้ง่ายต่อการดูแล
รักษา 

 

 
รูปที่ 2.15 ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบกรมโยธาธิการ 

 
2.5.3.2  ระบบประปาตามแบบส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) 

ลักษณะเป็นหอถังสูงเหล็กทรงแชมเปญ (ดังรูปที่ 2.16) ส่วนมากใช้กับแหล่งน้้าบาดาล บาง
พื้นที่ปรับไปใช้กับแหล่งน้้าผิวดิน ระบบกรองเป็นแบบภายนอก มีทรายหยาบรองและถ่านในการ
ฟอกสีและดับกลิ่น 
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รูปที่ 2.16  ระบบประปาตามแบบมาตรฐานส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) 

 
 2.5.3.3  ระบบประปาตามแบบมาตรฐานกรมทัพยากรธรณี 
ลักษณะเป็นหอถังสูงเหล็กรูปทรงลูกกอล์ฟ (ดังรูปที่ 2.17)  ระบบกรองคล้ายกับของกรม

โยธาธิการ แต่เพิ่มส่วนกรองสิ่งเจือปนเข้าไปในระบบ 

 
  รูปที่ 2.17 ระบบประปาตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรธรณี 

 
 2.5.3.4  ระบบประปาตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย 
ลักษณะเป็นหอถังสูงคอนกรีต (ดังรูปที่ 2.18) ใช้ได้ทั้งแหล่งน้้าผิวดินและแหล่งน้้าบาดาล

เป็นวัตถุดิบในการผลิต ระบบกรองถูกพัฒนาเป็นระบบมาตรฐาน มีทั้งส่วนกรองหยาบสิ่งปนเปื้อน 
ฟอกสีและกลิ่น และการใส่สารเคมีเพื่อก้าจัดเชื้อจุลินทรีย์ 
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  รูปที่ 2.18 ระบบประปาตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย 

 
2.5.3.5  ระบบประปาตามแบบมาตรฐานส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส้านักบริหารจัดการน้้า ได้ท้าการปรับปรุงแบบมาตรฐานระบบประปาใหม่ โดยก้าหนด

รูปแบบ และขนาดประปาตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคและบริโภค ดังนี้ 
1) ระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก 

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก (ดังรูปที่ 2.19)  เป็นระบบประปาที่น้าน้้าจาก
บ่อบาดาลโดยใช้เคร่ืองสูบน้้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้้าผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ โดยการ
เติมอากาศและการก้าจัดสนิมเหล็ก น้าน้้าที่ผ่านกระบวนการกรองและก้าจัดสนิมเหล็กแล้วเก็บเข้าสู่
ถังน้้าใส ท้าการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้้าใส 
จากนั้นท้าการสูบน้้าจากถังน้้าใสด้วยเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้้าสะอาดจาก
หอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้้าประปา เพื่อจ่ายน้้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค โดยจ่ายน้้าตามท่อผ่านมาตรวัดน้้า 

เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก 

1.  มีบ่อบาดาลที่มีปริมาณน้้าพอเพียงต่อการผลิตน้้าประปา 

2.  มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด  15.00x15.00 เมตร 
เป็นที่สาธารณะหรือที่บริจาค 

3.  หมู่บ้านที่จะก่อสร้างระบบประปาควรมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (ถ้าไม่มี
ไฟฟ้าอาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเคร่ืองยนต์  ซึ่ งจะท้าให้
งบประมาณการก่อสร้างเพิ่มขึ้น) 

4.  มีจ้านวนผู้ใช้น้้า 30-50 หลังคาเรือน 
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รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

1.  บ่อบาดาลและเครื่องสูบน้้าดิบ 

2.  ระบบกรองน้้ าบาดาล ขนาด  2.5 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่ วโมง บนถังน้้ าใส 
ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร 

3.  โรงสูบน้้าดีพร้อมเคร่ืองสูบน้้าดี 
4.  หอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 
5.  ระบบฆ่าเชื่อโรคด้วยสารละลายคลอรีน 
6.  ท่อเมนจ่ายน้้าประปา 
 

 
รูปที่ 2.19 แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก 

 
2) ระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง 

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ดังรูปที่ 2.20)  เป็นระบบประปาที่น้าน้้าจาก
บ่อบาดาลโดยใช้เคร่ืองสูบน้้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้้าผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ โดยการ
เติมอากาศและการก้าจัดสนิมเหล็ก น้าน้้าที่ผ่านกระบวนการกรองและก้าจัดสนิมเหล็กแล้วเก็บเข้าสู่
ถังน้้าใส ท้าการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้้าใส 
จากนั้นท้าการสูบน้้าจากถังน้้าใสด้วยเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้้าสะอาดจาก
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หอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้้าประปา เพื่อจ่ายน้้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค โดยจ่ายน้้าตามท่อผ่านมาตรวัดน้้า 

เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 

1.  มีบ่อบาดาลที่มีปริมาณน้้าพอเพียงต่อการผลิตน้้าประปา 

2.  มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด  15.00x15.00 เมตร 
เป็นที่สาธารณะหรือที่บริจาค 

3.  หมู่บ้านที่จะก่อสร้างระบบประปาควรมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (ถ้าไม่มี
ไฟฟ้าอาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเคร่ืองยนต์  ซึ่ งจะท้าให้
งบประมาณการก่อสร้างเพิ่มขึ้น) 

4.  มีจ้านวนผู้ใช้น้้า 51 - 120 หลังคาเรือน 

รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

1.  บ่อบาดาลและเครื่องสูบน้้าดิบ 

2.  ระบบกรองน้้าบาดาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
3.  ถังน้้าใสขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
4.  โรงสูบน้้าดีพร้อมเคร่ืองสูบน้้าดี 
5.  หอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร 
6.  ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน 
7.  ท่อเมนจ่ายน้้าประปา 

 
รูปที่ 2.20  แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง 
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3)  ระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ดังรูปที่2.21) เป็นระบบประปาที่น้าน้้าจาก
บ่อบาดาลโดยใช้เคร่ืองสูบน้้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้้าผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ โดยการ
เติมอากาศและการก้าจัดสนิมเหล็ก น้าน้้าที่ผ่านกระบวนการกรองและก้าจัดสนิมเหล็กแล้วเก็บเข้าสู่
ถังน้้าใส ท้าการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้้าใส 
จากนั้นท้าการสูบน้้าจากถังน้้าใสด้วยเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้้าสะอาดจาก
หอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้้าประปา เพื่อจ่ายน้้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้ านได้มีน้้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค โดยจ่ายน้้าตามท่อผ่านมาตรวัดน้้า 

เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 

1.  มีบ่อบาดาลที่มีปริมาณน้้าพอเพียงต่อการผลิตน้้าประปา 

2.  มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด  20.00x20.00 เมตร 
เป็นที่สาธารณะหรือที่บริจาค 

3.  หมู่บ้านที่จะก่อสร้างระบบประปาควรมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (ถ้าไม่มี
ไฟฟ้าอาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเคร่ืองยนต์  ซึ่ งจะท้าให้
งบประมาณการก่อสร้างเพิ่มขึ้น) 

4.  มีจ้านวนผู้ใช้น้้า 121 - 300 หลังคาเรือน 

รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

1.  บ่อบาดาลและเครื่องสูบน้้าดิบ 

2.  ระบบกรองน้้าบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
3.  ถังน้้าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 
4.  โรงสูบน้้าดีพร้อมเคร่ืองสูบน้้าดี 
5.  หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร 
6.  ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน 
7.  ท่อเมนจ่ายน้้าประปา 
 



27 
 

 
รูปที่ 2.21 แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 
 
4) ระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 

 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (ดังรูปที่ 2.22) เป็นระบบประปาที่น้าน้้า
จากบ่อบาดาลโดยใช้เคร่ืองสูบน้้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ล สูบส่งน้้าผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ โดย
การเติมอากาศและการก้าจัดสนิมเหล็ก น้าน้้าที่ผ่านกระบวนการกรองและก้าจัดสนิมเหล็กแล้วเก็บ
เข้าสู่ถังน้้าใส ท้าการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้้าใส 
จากนั้นท้าการสูบน้้าจากถังน้้าใสด้วยเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจ่ายน้้าสะอาดจาก
หอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้้าประปา เพื่อจ่ายน้้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค โดยจ่ายน้้าตามท่อผ่านมาตรวัดน้้า 

เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 
1. มีบ่อบาดาลที่มีปริมาณน้้าพอเพียงต่อการผลิตน้้าประปา 
2.  มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด  22.00x22.00 เมตร 

เป็นที่สาธารณะหรือที่บริจาค 
3.  หมู่บ้านที่จะก่อสร้างระบบประปาควรมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (ถ้าไม่มี

ไฟฟ้าอาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเคร่ืองยนต์  ซึ่ งจะท้าให้
งบประมาณการก่อสร้างเพิ่มขึ้น) 

4.  มีจ้านวนผู้ใช้น้้า 301 - 700 หลังคาเรือน 
รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

1.  บ่อบาดาลและเครื่องสูบน้้าดิบ 
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2.  ระบบกรองน้้าบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บนถังน้้าใสขนาดความ
จุ100 ลูกบาศก์เมตร 

3. โรงสูบน้้าดีพร้อมเคร่ืองสูบน้้าดี 
4.  หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร 
5.  ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน 
6.  ท่อเมนจ่ายน้้าประปา 

 
รูปที่ 2.22  แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 

 
5) ระบบประปา แบบผิวดินขนาดกลาง 

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (ดังรูปที่ 2.23) เป็นระบบประปาที่น้าน้้าจาก
แหล่งน้้าผิวดินมาผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้้า โดยการท้าให้น้้าดิบตกตะกอนด้วย
กระบวนการทางเคมี (เติมสารละลายสารส้ม ปูนขาว) หลังจากผ่านกระบวนการตกตะกอนน้้าจะ
ไหลเข้าสู่ระบบการกรองและไหลเข้าเก็บในถังน้้าใส ท้าการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดย
สูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้้าใส จากนั้นท้าการสูบน้้าจากถังน้้าใสด้วยเครื่องสูบน้้าแบบหอย
โข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจึงจ่ายน้้าสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้้าประปา เพื่อจ่ายน้้าให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้านได้มีน้้าใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยจ่ายน้้าตามท่อส่งน้้าผ่านมาตรวัดน้้า 

เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง 
1.  มีแหล่งน้้าผิวดินที่มีปริมาณน้้าพอเพียงต่อการผลิตน้้าประปา 
2.  มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20.00 x 20.00 เมตร 

เป็นที่สาธารณะหรือที่บริจาค 
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3.  หมู่บ้านที่จะก่อสร้างระบบประปาควรมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (ถ้าไม่มี
ไฟฟ้าอาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเคร่ืองยนต์  ซึ่ งจะท้าให้
งบประมาณการก่อสร้างเพิ่มขึ้น) 

4.  มีจ้านวนผู้ใช้น้้า 51 - 120 หลังคาเรือน 
รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

1.  โรงสูบน้้าดิบและเคร่ืองสูบน้้าดิบ 
2.  ระบบกรองน้้าผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
3.  ถังน้้าใสขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร 
4.  โรงสูบน้้าดีพร้อมเคร่ืองสูบน้้าดี 
5.  หอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร 
6.  ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน 
7.  ท่อเมนจ่ายน้้าประปา 

 
รูปที่ 2.23 แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง 

 
6) ระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ 

ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (ดังรูปที่ 2.24) เป็นระบบประปาที่น้าน้้าจาก
แหล่งน้้าผิวดินมาผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้้า โดยการท้าให้น้้าดิบตกตะกอนด้วย
กระบวนการทางเคมี (เติมสารละลายสารส้ม ปูนขาว) หลังจากผ่านกระบวนการตกตะกอนน้้าจะ
ไหลเข้าสู่ระบบการกรองและไหลเข้าเก็บในถังน้้าใส ท้าการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดย
สูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้้าใส จากนั้นท้าการสูบน้้าจากถังน้้าใสด้วยเคร่ืองสูบน้้าแบบหอย
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โข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจึงจ่ายน้้าสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้้าประปา เพื่อจ่ายน้้าให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้านได้มีน้้าใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยจ่ายน้้าตามท่อส่งน้้าผ่านมาตรวัดน้้า 

เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 

1. มีแหล่งน้้าผิวดินที่มีปริมาณน้้าพอเพียงต่อการผลิตน้้าประปา 

2.  มีระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน (ถ้าไม่มีไฟฟ้าอาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือ
เคร่ืองยนต์ ซึ่งจะท้าให้งบประมาณการก่อสร้างเพิ่มขึ้น) 

3.  มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด  25.00 x 25.00 เมตร 
เป็นที่สาธารณะหรือที่บริจาค 

4.  มีจ้านวนผู้ใช้น้้า 121 - 300 หลังคาเรือน 

รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่โดยท่ัวไป  ประกอบด้วย 

1.  โรงสูบน้้าดิบและเคร่ืองสูบน้้าดิบ 

2.  ระบบกรองน้้าผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

3.  ถังน้้าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 
4.  โรงสูบน้้าดีพร้อมเคร่ืองสูบน้้าดี 
5.  หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร 
6.  ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน 
7.  ท่อเมนจ่ายน้้าประปา 

 

 
รูปที่ 2.24  แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ 
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7) ระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (ดังรูปที่ 2.25) เป็นระบบประปาที่น้าน้้า

จากแหล่งน้้าผิวดินมาผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้้า โดยการท้าให้น้้าดิบตกตะกอนด้วย
กระบวนการทางเคมี (เติมสารละลายสารส้ม ปูนขาว) หลังจากผ่านกระบวนการตกตะกอนน้้าจะ
ไหลเข้าสู่ระบบการกรองและไหลเข้าเก็บในถังน้้าใส ท้าการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดย
สูบจ่ายสารละลายคลอรีนไปยังถังน้้าใส จากนั้นท้าการสูบน้้าจากถังน้้าใสด้วยเคร่ืองสูบน้้าแบบหอย
โข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจึงจ่ายน้้าสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้้าประปา เพื่อจ่ายน้้าให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้านได้มีน้้าใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยจ่ายน้้าตามท่อส่งน้้าผ่านมาตรวัดน้้า 

เงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 

1.  มีแหล่งน้้าผิวดินที่มีปริมาณน้้าพอเพียงต่อการผลิตน้้าประปา 

2.  มีระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน (ถ้าไม่มีไฟฟ้าอาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือ
เคร่ืองยนต์ ซึ่งจะท้าให้งบประมาณการก่อสร้างเพิ่มขึ้น) 

3.  มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด  25.00 x 28.00 เมตร 
เป็นที่สาธารณะหรือที่บริจาค 

4.  มีจ้านวนผู้ใช้น้้า 301 - 700 หลังคาเรือน 

รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

1.  โรงสูบน้้าดิบและเคร่ืองสูบน้้าดิบ 

2.  ระบบกรองน้้าผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
3.  ถังน้้าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 
4.  เคร่ืองสูบน้้าดี 
5.  หอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร 
6.  ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน 
7.  ท่อเมนจ่ายน้้าประปา 
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รูปที่ 2.25  แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 
 
2.6 แหล่งน้ าดิบ 

แหล่งน้้าส้าหรับผลิตน้้าประปา มาจาก 2 แหล่งที่ส้าคัญ ดังนี้ 
 2.6.1  แหล่งน้ าดิบผิวดิน 
 แหล่งน้้าดิบผิวดิน ได้แก่ แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง ที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น แหล่งน้้าประเภทนี้ปนเปื้อนง่าย ไม่ว่าจากการทิ้งขยะลงแหล่งน้้า จากโรงงานอุตสาหกรรม
ปล่อยน้้าเสียจากการผลิตของโรงงานลงแหล่งน้้า หรือตะกอนดินจากฝน หรือสารเคมีทาง
การเกษตรที่ชะล้างลงแหล่งน้้า ท้าให้แหล่งน้้าผิวดินคุณภาพลดลง การน้าน้้าผิวดินมาผลิตเป็น
น้้าประปา ต้องเพิ่ม ค่าใช้จ่ายสูงกว่าน้้าบาดาล หรือบางแหล่งน้้าอาจไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์
ได้อีก เช่นคลองน้้าเน่า ซึ่งปัจจัยที่ส้าคัญของน้้าผิวดินคือ ปริมาณน้้าฝน และปริมาณน้้าท่า 
 2.6.1.1  ปริมาณน้ าฝน 

 ปริมาณน้้าฝนเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งสิ่งหนึ่งในอุตุนิยมวิทยา เพราะน้้าฝนเป็นปัจจัยส้าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการกสิกรรมและอื่นๆ พื้นที่ใดจะอุดมสมบูรณ์และสามารถท้าการเพาะปลูกได้หรือเป็น
ทะเลทรายก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาในบริเวณนั้น โดยวัดปริมาณน้้าฝนตามความสูงของ
จ้านวนฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยให้น้้ าฝนตกลงในภาชนะโลหะซึ่งส่วนมากเป็นรูป
ทรงกระบอก (ดังรูปที่ 2.27) มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกระบอกเป็นขนาดจ้ากัด เช่น ปาก
กระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว หรือประมาณ 20 เซนติเมตร ฝนจะตกผ่านปากกระบอกลงไป
ตามท่อกรวยสู่ภาชนะรองรับน้้าฝนไว้ เมื่อต้องการทราบปริมาณน้้าฝน ใช้ไม้บรรทัดหยั่งความลึก
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ของฝน หรืออาจใช้แก้วตวงที่มีมาตราส่วนแบ่งไว้ส้าหรับอ่านปริมาณน้้าฝน เป็นนิ้วหรือเป็น
มิลลิเมตร ส้าหรับประเทศไทยวันใดที่มีฝนตก ณ แห่งใด หมายความว่ามีปริมาณฝนตก ณ   ที่นั้น
อย่างน้อย 0.1มิลลิเมตร ขึ้นไป เพราะฉะนั้นในเดือนที่มีฝนตกโดยมีจ้านวนวันเท่ากันก็ไม่จ้าเป็น
จะต้องมีปริมาณน้้าฝนเท่ากัน และควรจะทราบด้วยว่า เมื่อทราบความสูงของน้้าฝน ณ ที่ใดแล้ว ก็
อาจจะประมาณจ้านวนลูกบาศก์เมตรของน้้าฝนได้ถ้าทราบเนื้อที่ของบริเวณที่มีฝนตก ซึ่งเคร่ืองวัด
น้้าฝนมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ 

1.  เคร่ืองวัดน้้าฝนแบบธรรมดาหรือแบบแก้วตวง (Ordinary rain gage) 
2.  เคร่ืองวัดน้้าฝนแบบบันทึก (Recording rain gage) เป็นชนิดที่มีปากกาเขียน

ด้วยหมึก ส้าหรับบันทึกปริมาณน้้าฝนไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือตลอด
สัปดาห์หรือนานกว่านี้ ซึ่งมีทั้งแบบชั่ง (Weighing rain gage) และแบบกาลัก
น้้า (Siphon rain gage) 

หน่วยงานที่ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้้าฝนที่ส้าคัญได้แก่  กรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ชลประทาน เพื่อน้าไปเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ การศึกษา วางแผนและก้าหนดนโยบาย 
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปดังตารางที่ 2.3 และ รูปที่ 2.26 
 -  ในพื้นที่ที่ศึกษาได้มีการเก็บข้อมูลปริมาณน้้าฝน โดยสถานีอุตุนิยมวิทยา

สระแก้ว ซึ่งมีสถานีวัดน้้าฝนจ้านวน 9 สถานี กระจายอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัด
สระแก้วโดยมีการเก็บและบันทึกข้อมูล รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2.4 
และ 2.5 

 

ตารางที่ 2.3 ปริมาณน้้าฝนจากสถานีวัดน้้าฝนต่าง ๆ 
ล าดับ
ท่ี 

รหัส 
สถาน ี

ชื่อสถานี ช่วงข้อมูล 
ต าแหน่ง 
เส้นรุ้ง(น.) 

ต าแหน่ง 
เส้นแวง(อ.) 

ปริมาณฝน 
รายปีเฉลี่ย(มม.) 

1 74012 อ.เมืองสระแก้ว 2523-2552 13◦ 49' 09" 102◦ 04' 33" 1,394.7 
2 74022 อ.วัฒนานคร 2523-2552 13◦ 44' 07" 102◦ 19' 15" 1,617.4 
3 74033 อ.อรัญประเทศ 2523-2552 13◦ 41' 19" 102◦ 30' 21" 1,357.1 
4 74042 อ.ตาพระยา 2523-2550 14◦ 00' 25" 102◦ 48' 29" 825.4 
5 74052 อ.วังน้้าเย็น 2523-2550 13◦ 31' 00" 102◦ 03' 00" 1,115.1 

6 74071 
คลองพระสะทึงKGT10 

อ.เมือง 
2523-2551 13◦ 48' 29" 102◦ 03' 35" 1,337.6 

7 74081 
บ้านแก้ง KGT12 

อ.เมือง 
2523-2551 13◦ 53' 02" 101◦ 58' 41" 1,521.4 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) 
ล าดับ
ท่ี 

รหัส 
สถาน ี

ชื่อสถานี ช่วงข้อมูล 
ต าแหน่ง 
เส้นรุ้ง(น.) 

ต าแหน่ง 
เส้นแวง(อ.) 

ปริมาณฝน 
รายปีเฉลี่ย(มม.) 

8 74092 
สวนป่าท่าแยก ต.ท่า

แยก อ.เมือง 
2523-2552 13◦ 55' 00" 102◦ 01' 00" 1,845.3 

9 74102 
นิคมสร้างตนเองคลอง

น้้าใส 
2524-2550 13◦ 38' 00" 102◦ 26' 00" 1,223.9 

 
 

 
 

รูปที่ 2.26  เส้นชั้นน้้าฝนเฉลี่ยรายปี พื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
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รูปที่ 2.27 เคร่ืองวัดปริมาณน้้าฝน
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ตารางที่ 2.4  ปริมาณน้้าฝนรายเดือน

ล าดับ
ที่ 

รหัส 
สถาน ี

ชื่อสถานี ช่วงข้อมูล 
ปริมาณน้ าฝนรายเดือนเฉลี่ย ฤดูฝน

(มม.) 
ฤดูแล้ง
(มม.) 

รายปี
(มม.) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 
74012 

อ.เมืองสระแก้ว 2523-2552 64.0 176.8 183.4 188.4 247.4 268.4 154.5 24.5 5.0 8.4 27.5 46.4 
1,218.9 

 
175.8 1,394.7 

2 74022 อ.วัฒนานคร 2523-2552 104.6 198.3 217.7 221.7 276.0 323.1 150.5 25.9 2.7 11.9 32.6 52.4 1,387.3 230.1 1,617.4 

3 74033 อ.อรัญประเทศ 2523-2552 88.5 166.9 173.8 170.0 202.4 254.8 175.4 38.5 4.5 5.3 26.8 50.2 1,143.3 213.8 1,357.1 

4 74042 อ.ตาพระยา 2523-2550 47.1 111.4 89.4 95.0 120.7 189.8 122.1 17.3 2.3 0.8 8.9 20.6 728.5 97.0 825.4 

5 74052 อ.วังน้้าเย็น 2523-2550 77.0 139.5 143.9 155.3 184.5 192.2 154.1 11.8 2.2 6.2 12.9 35.7 969.4 145.8 1,115.1 

6 
74071 คลองพระสะทึงKGT. 10 

อ.เมืองสระแก้ว 
2523-2551 68.9 168.5 171.5 193.1 233.4 265.1 147.3 25.8 2.7 5.2 20.5 35.6 1,178.9 158.7 1,337.6 
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ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างรายงานปริมาณน้้าฝนรายเดือนย้อนหลัง 
ป ี ปริมาณฝน สถานีวัดน้ าฝน อ่างเก็บน้ าพระปรง (หน่วยเป็น มม.) 

รวม 
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.50 219.39 285.66 26.60 0.00 571.15 

2545 0.00 0.00 0.00 65.50 239.30 60.20 293.52 140.90 366.55 123.00 15.90 18.00 1,322.87 

2546 5.94 33.90 52.40 101.98 227.57 134.31 221.22 197.11 257.68 147.69 31.16 2.00 1,412.96 

2547 26.12 0.30 55.00 131.10 48.96 293.10 158.58 158.58 341.70 91.40 0.00 0.00 1,304.84 

2548 0.00 0.00 35.00 106.40 154.50 151.30 85.40 140.50 298.10 162.00 54.40 8.20 1,195.80 

2549 0.00 47.40 86.30 76.90 137.80 147.10 467.40 202.80 159.70 75.60 10.00 4.00 1,415.00 

2550 0.00 1.40 101.90 56.30 416.20 76.70 64.70 142.70 242.60 138.70 27.90 0.00 1,269.10 

2551 0.00 4.20 24.30 186.60 257.30 72.70 37.60 219.40 379.20 269.50 104.00 0.00 1,554.80 

2552 0.00 0.00 103.80 99.80 129.50 152.50 143.30 98.20 196.40 208.10 0.00 0.00 1,131.60 

2553 4.20 26.30 17.80 72.10 82.40 64.20 248.20 164.30 283.10 340.40 0.00 1.20 1,304.20 

2554 0.00 58.10 84.90 56.90 147.40 77.70 136.60 324.40 310.60 159.40 5.60 0.40 1,362.00 

2555 45.40 28.80 7.20 18.00 67.20 58.70 172.30 113.40 507.00 60.80 21.00 0.00 1,099.80 

2556 2.60                         

เฉลี่ย 6.48 16.70 47.38 80.97 159.01 107.38 169.07 161.82 296.84 171.85 24.71 2.82 1,245.34 

ที่มา โครงการชลประทานสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 

2.6.1.2  ปริมาณน้ าท่า 
 ปริมาณน้้าท่า หมายถึงปริมาณน้้าที่เกิดจากปริมาณน้้าฝนในแต่ละพื้นที่ไหลรวมกันใน
พื้นที่ที่ท้าการศึกษา โดยมีพื้นที่รับน้้าเช่น ห้วย หนอง คลอง อ่างเก็บน้้า เป็นต้น 
 ในพื้นที่ที่ท้าการศึกษา ใช้ข้อมูลจากสถานีวัดปริมาณน้้าท่าของกรมชลประทาน ในเขต
จังหวัดสระแก้ว ดังตารางที่ 2.6, 2.7 และรูปที่ 2.28 
 
ตารางที่ 2.6 รายชื่อสถานีวัดน้้าท่า ของชลประทานจังหวัดสระแก้ว 

ล าดับ
ที่ 

รหัส
สถาน ี

แม่น้ า ที่ตั้ง ช่วงข้อมูล 
พ้ืนที่รับน้ า
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ า
เฉลี่ย 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ า
สูงสุด 

(ลบ.ม./วินาที) 

1 Kgt.9 คลองพระสะทึง 
บ้านเขาฉกรรจ์   

จ.สระแก้ว 
2512-2551 2,279 872.95 635 

2 Kgt.10 คลองพระสะทึง 
บ้านวังเคียน       
จ.สระแก้ว 

2509-2551 2,523 818.89 935.99 
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

รหัส
สถาน ี

แม่น้ า ที่ตั้ง ช่วงข้อมูล 
พ้ืนที่รับน้ า
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ า
เฉลี่ย 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ า
สูงสุด 

(ลบ.ม./วินาที) 

3 Kgt.12 คลองพระปรง 
บ้านแก้ง 

จ.สระแก้ว 
2509-2551 1,504 604.24 487 

4 Kgt.38 คลองพระสะทึงใหญ ่
บ้านภูเงิน 
จ.สระแก้ว 

2551 289 91.91 78.90 

5 Kgt.40 
คลองพระสะทึงตอน

บน 
บ้านทุ่งกบินทร์ 

จ.สระแก้ว 
2551 574 183.48 211.50 

6 Kgt.41 
คลองกะวัดกลอง

ใหญ่ 
บ้านโคกน้อย 

จ.สระแก้ว 
2551 124 51.61 47.60 

7 Kgt.42 คลองพระสะทึง 
อ.เมือง 

จ.สระแก้ว 
2548-2551 2,558 1,086.32 244.12 

ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคตะวันออก 
 

 
รูปที่ 2.28 สถานีวัดน้้าท่า ของส้านักงานชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
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ตารางที่ 2.7  ค่าปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยแต่ละสถานีรายเดือน และรายปี 

ล าดับ
ที่ 

รหัส 
สถาน ี

ชื่อสถานี ช่วงข้อมูล 

ปริมาณน้ าท่ารายเดือนเฉลี่ย 

ฤด
ูฝน

 

(ล้
าน
 ลบ

.ม
.) 

ฤด
ูแล
้ง 

(ล้
าน
 ลบ

.ม
.) 

รา
ยป

ี 

(ล้
าน
 ลบ

.ม
.) 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 Kgt.9 คลองพระสะทึง 2512-2551 18.49 45.06 50.28 78.98 128.28 259.02 192.02 50.18 15.63 11.06 11.46 12.43 753.70 119.25 872.95 

2 Kgt.10 คลองพระสะทึง 2509-2551 10.51 35.14 51.32 75.70 133.73 230.19 206.37 45.43 13.12 8.21 4.20 5.06 732.45 86.53 818.98 

3 Kgt.12 คลองพระปรง 2509-2551 4.62 13.79 27.00 52.66 107.06 173.46 164.27 36.66 11.54 4.96 4.26 3.96 538.24 66.00 604.24 

4 Kgt.38 คลองพระสะทึงใหญ ่ 2551 - - - 10.50 10.52 28.13 19.82 11.21 3.14 2.88 3.96 1.75 68.97 22.94 91.91 

5 Kgt.40 คลองพระสะทึงตอนบน 2551 - - - 8.41 20.40 59.19 36.42 16.50 3.81 2.69 1.83 4.23 139.01 17.16 153.48 

6 Kgt.41 คลองกะวัดกองใหญ ่ 2551 - - - 5.00 10.40 13.67 9.83 6.43 1.87 1.70 1.42 1.29 38.90 12.71 51.61 

7 Kgt.42 คลองพระสะทึง 2548-2551 34.97 135.99 152.89 
152.8

9 
148.84 224.36 249.02 69.14 1.02 1.02 0.49 1.07 975.79 110.53 1,086.32 

ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคตะวันออก กรมชลประทาน
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 2.6.2  แหล่งน้ าดิบบาดาล 
 เป็นแหล่งน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแตกโพรง หรือชั้นของหินแล้วไปรวมกัน
เป็นชั้นน้้า มีความลึกตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป น้้าบาดาล มีความใส เพราะได้รับการกรองความสกปรก
จากชั้นหิน กรวด ทราย ตามธรรมชาติ จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากไม่ต้องก้าจัดความขุ่น แต่
มักพบปัญหาเร่ืองสนิมเหล็ก และโละหนักที่ปนมากับน้้าบาดาล ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นใน
การก้าจัดสารต่างๆ ดังกล่าวให้หมดไปในกระบวนการการผลิต และข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง ในการน้า
น้้าบาดาลมาใช้คือปัญหาแผ่นดินทรุด เช่นที่เคยเป็นมาแล้วในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจ าก
การสูบน้้าบาดาลมาใช้กันมาก 
 -  ศักยภาพแหล่งน้ าบาดาล แหล่งน้้าบาดาลต้นทุนของจังหวัดสระแก้ว โดยส้านัก

ประเมินศักยภาพและดุลยภาพน้้าบาดาล แสดงถึงการกระจายตัวของชั้นหินให้น้้าและ
ปริมาณน้้าบาดาล ได้แก่ปริมาณน้้าบาดาลกักเก็บ และปริมาณน้้าไหลเติมรายปี ในเชิง
ปริมาณเท่านั้น ซึ่งยังจะต้องค้านึงถึงคุณภาพน้้าบาดาลที่จะได้จากชั้นหินให้น้้าชนิด
นั้นๆ ซึ่งปริมาณน้้าบาดาลในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้น้้าในปริมาณ 10-20 ลบ.ม./ชม. 
ซึ่งไม่เพียงพอต่อระบบการผลิตน้้าประปาขนาดใหญ่ ดังรูปที่ 2.29 

 

 
รูปที่ 2.29  การเจาะส้ารวจน้้าบาดาลในจังหวัดสระแก้ว 
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2.6.3  การจ าแนกประเภทของน้ าดิบ 
แหล่งน้้าดิบ(Raw Water) ที่จะน้ามาผลิตเป็นน้้าประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนนั้น ได้มี

การจ้าแนกชนิดของแหล่งน้้าดิบที่น้ามาใช้ตามลักษณะของคุณภาพของแหล่งน้้าดิบออก ได้เป็น 
(1)  น้้าที่ไม่ต้องผ่านขบวนการปรับปรุงคุณภาพ (Water requiring no treatment) น้้าชนิดนี้

เป็นน้้าที่จัดว่าสะอาด ใช้อุปโภคบริโภคได้เลย ได้แก่น้้าบาดาล ซึ่งไม่ถูกปนเปื้อน 
(2)  น้้าที่ต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคเท่านั้น (Water requiring disinfection only) น้้า

ประเภทนี้จัดว่าเป็นน้้าที่ใส และค่อนข้างจะสะอาด ได้แก่น้้าบาดาล และน้้าผิวดินซึ่ง
ปนเปื้อนเล็กน้อย มีค่า เอ็มพีเอ็น (MPN) ของโคไลฟอร์มแบคทีเรียไม่เกิน 50 ต่อน้้า 
100 มิลลิลิตรของแต่ละเดือน 

(3)  น้้าที่ต้องผ่านระบบการกรองเร็ว และต้องการมีการเติมคลอรีนก่อนและ/หรือเติม
คลอรีนภายหลัง (Water requiring complete rapid sand filtration treatment or its 
equivalent, together with continuous chlorination by pre-and/or postchlorina-
tion) ได้แก่น้้าที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นน้้าในชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ข้างต้น และมีค่าเอ็มพี
เอ็น ของโคไลฟอร์มแบคทีเรียไม่เกิน 5,000 ต่อน้้า 100 มิลลิกรัม ในจ้านวนร้อยละ 20 
ของน้้าตัวอย่างที่ตรวจในเดือนใด ๆ น้้าชนิดน้ีมักจะขุ่นและถูกปนเปื้อนด้วยมวลสาร 

(4)  น้้าที่ต้องผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพเพิ่มนอกเหนือจากต้องผ่านระบบการกรองและ
เดินคลอรีนภายหลังแล้ว (Water requiring auxiliary treatment in addition to complete 
filtration treatment and post chlorination) น้้าชนิดนี้ควรต้องผ่านขบวนการปรับปรุง
คุณภาพขั้นต้น (preliminary treatment) โดยการให้ตกตะกอนก่อนโดยการเก็บกักไว้
เป็นเวลา 30 วัน และต้องมีการเติมคลอรีนก่อน (pre-chlorination) น้้าชนิดนี้มีค่าเอ็มพี
เอ็น เกินกว่า 5,000 ต่อน้้า 100 มิลลิลิตร ในจ้านวน 20% ของน้้าตัวอย่าง แต่ไม่เกินกว่า 
20,000 ต่อน้้า 100 มิลลิลิตร ในจ้านวนร้อยละ 5 ของน้้าตัวอย่างที่เก็บมา 

(5) น้้าที่ต้องผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพพิเศษ  (Water requiring unusual treatment 
measures) ได้แก่น้้าที่มีคุณภาพไม่จัดอยู่ในประเภททั้ง4 ข้างต้น และมีค่าเอ็มพีเอ็นเกิน
กว่า 250,000 ต่อน้้าตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร 

 
2.7  อัตราใช้น้ าประปา 
 ปริมาณการใช้น้้ าประปาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส้าคัญหลายอย่าง   เช่น ลักษณะ
พื้นที่  ลักษณะภูมิประเทศ ฤดูกาล อุตสาหกรรม ขนาดของชุมชน มาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชน นิสัยการปฏิบัติตัวของประชาชนในชุมชน การให้บริการน้้าประปา การติดตั้งมาตรวัดน้้า
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ปริมาณน้้าประปา คุณภาพน้้าประปา เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญ ที่มีส่วนช่วย
ท้าให้อัตราการใช้น้้าประปา ของประชาชนเพิ่มปริมาณมากขึ้นหรือลดน้อยลดได้ 
 ธรรมพงษ์ เนาวบุตร (2553) วิศวกรโยธาช้านาญการ ส่วนจัดสรรน้้า ส้านักบริหารจัดการ
น้้า ได้ท้าการศึกษา และประเมินความต้องการใช้น้้าส้าหรับอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 2.7.1  การประเมินความต้องการน้ าในพื้นท่ีชุมชนชนบท 

การประเมินความต้องการน้้าในพื้นที่ชุมชนชนบทอ้างอิงตามความจ้าเป็นพื้นฐานที่ก้าหนด
อัตราการใช้น้้าในพื้นที่ชนบทเท่ากับ 50 ลิตรต่อคนต่อวันในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
 2.7.2  การประเมินความต้องการน้ าในพื้นท่ีชุมชนเมือง 
 การประเมินความต้องการน้้าอุปโภคบริโภคสามารถประเมินตามอัตราการใช้น้้าตาลักษณะ
ของประเภทชุมชน  หรือจ้านวนประชากรในชุมชน โดยก้าหนดรายละเอียดได้ตารางที่  2.8 และ
ตารางที่ 2.9  
 
ตารางที่ 2.8 อัตราการใช้น้้าอุปโภคบริโภคตามประเภทชุมชน 

ประเภทชุมชน อัตราการใช้น้ า(ลิตร/คน/วัน) 
เทศบาลขนาดเล็ก 120 

เทศบาลขนาดกลาง 200 
เทศบาลขนาดใหญ่ 205 

ชุมชนเมืองที่ยกฐานะจานะเป็นเทศบาลต้าบล 110 
 
ตารางที่ 2.9 อัตราการใช้น้้าอุปโภคบริโภคตามปริมาณประชากร 

ปริมาณประชากร(ราย) อัตราการใช้น้ า(ลิตร/คน/วัน) 
3,000-10,000 120 

10,001-20,000 170 
20,001-30000 200 
30,001-50,000 250 
มากกว่า 50,000 300 
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2.8  การคาดการณ์จ านวนประชากร 
ธรรมนูญ ธรรมะ (2555) ในการก่อสร้างระบบประปา สิ่งที่จ้าเป็นต้องทราบ นอกจาก

แหล่งน้้าดิบ และปริมาณน้้าดิบ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปาแล้ว จ้านวนประชากรที่ใช้น้้า
ในปัจจุบันและในอนาคตเป็นองค์ประกอบที่ต้องน้ามาพิจารณา ซึ่งจ้านวนประชากรในอนาคตจะ
เป็นตัวบ่งชี้ ถึงปริมาณความ ต้องการใช้น้้าประปาที่ต้องน้ามาพิจารณาในการออกแบบระบบ
ประปาที่จะให้กิจการประปา สามารถรองรับความต้องการใช้น้้าในปัจจุบันและในอนาคตได้  การ
คาดการณ์ไม่มีวิธีการ หรือค้าตอบที่ถูกที่สุด  ดังนั้น  การดาดการณ์จ้านวนประชากร  จึงต้องอาศัย
การคาดการณ์อย่างมีวิธีการหรือมีข้อมูลที่เพียงพอ โดยต้องอาศัยความช้านาญ และประสบการณ์
ของผู้คาดการณ์ประกอบจึงจะท้าให้การคาดการณ์มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น 

 2.8.1 แหล่งข้อมูลด้านประชากร 
1) ส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์และกองทะเบียน  กรมการปกครอง 

ส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์ และกองทะเบียนเป็นหน่วยงานที่จัดท้าทะเบียนราษฎร์  ซึ่ง
เป็นการจัดการทะเบียนของประชาชนตามกฎหมาย  โดยก้าหนดให้ประชากรมีหน้าที่ไปขึ้น
ทะเบียนที่ส้านักงานทะเบียนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก้าหนด  อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบสามารถขอ
ข้อมูลดังกล่าวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรงเช่นกัน 

2) ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท้าส้ามะโนประชากร  มี

วัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน โดยจัดท้าทุกๆ 10 ปี  
เพื่อใช้ส้าหรับวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรทั่วประเทศ ณ สถานที่อยู่จริงในเวลาเดียวกันและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  
ส้ามะโนประชากรสามารถเสนอผลได้ทั้งในระดับทั่วราชอาณาจักร  ภาค  จังหวัด  อ้าเภอ และ
ต้าบล  รายละเอียดข้อมูลที่เสนอมีทั้งลักษณะของประชากร  เศรษฐกิจและสังคม  เช่น  อายุ  เพศ  
สถานภาพสมรส  การศึกษาการย้ายถิ่น  ศาสนา  สถานที่เกิด  อาชีพ  อุตสาหกรรม  สถานภาพการ
ท้างาน  ลักษณะที่อยู่อาศัย  การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและที่ดิน  มาตรฐานความเป็นอยู่ของ
ประชากร  เป็นต้น  ในอดีตประเทศไทยได้จัดท้าส้ามะโนประชากรมาแล้ว 10 คร้ัง  คร้ังแรกจัดท้า
เมื่อ  พ .ศ . 2452  ต่อมา ท้าใน พ .ศ . 2462, 2472, 2480 และ 2490  ซึ่ งใน 5 ค ร้ังนี้จัดท้าโดย
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาส้านักงานสถิติแห่งชาติได้ รับผิดชอบและด้า เนินการต่อจาก
กระทรวงมหาดไทย  และได้จัดท้าส้ามะโนประชากรคร้ังแรกเมื่อ พ .ศ. 2503 และคร้ังต่อมาในปี 
พ.ศ. 2513, 2523, 2533 และ 2543 ตามล้าดับ 
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2.8.2  วิธีการคาดการณ์จ านวนประชากร 
วิธีการคาดการณ์จ้านวนประชากรตามหลักสถิติหรือคณิตศาสตร์มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับ

ลักษณะการขยายตัวของชุมชนและระยะเวลาที่คาดการณ์ในอนาคต  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 -   การคาดการณ์ประชากรแบบGraphic method  

คือการรวบรวมข้อมูลในแต่ละปีประมาณ10 -15  ปีขึ้นไป  แล้วน้ามาเขียนกราฟความ  
สัมพันธ์ระหว่างจ้านวนประชากรกับเวลา แล้วลากเส้นกราฟหาแนวโน้มของประชากรในปีที่ 
ต้องการคาดการณ์ โดยเพิ่มสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความช้านาญของผู้คาดการณ์ซึ่งต้อง
อาศัยปัจจัยอื่นๆ เข้าร่วมตั้งสมมติฐาน เช่นการขยายตัวเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองเป็นต้น 
 -   การคาดการณ์ประชากรแบบ  Linear regression  

คือการรวบรวมข้อมูลประชากรในแต่ละปี เพื่อน้ามาเขียนกราฟ แล้วหาเส้นแนวโน้มของ 
การเพิ่มขึ้นที่มีความสัมพันธ์ของจ้านวนประชากรกับเวลา   แล้วลากเส้นตรงที่ดีที่สุดเพื่อหา
แนวโน้ม ของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะค้านวณสมการเส้นตรงของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชากรกับ เวลาโดยใช้สมการ  
  Y    =  a + bx 
เมื่อ   Y         =         จ้านวนประชากรที่คาดการณ์ในปีที่ 0, 1, 2, 3,...,n 
   x         =         จ้านวนปีที่เร่ิมนับ ตั้งแต่ 0, 1, 2, 3,...,n 
  a,b       =         ค่าคงที่  
  -  การคาดการณ์ประชากรแบบ Exponential rate of growth  
  Pn =  Poern 
เมื่อ Pn =  จ้านวนประชากรทั้งสิ้น ณ เวลาหนึ่ง (เมื่อปลายช่วงเวลาที่

ท้าการศึกษา)  
 Po =  จ้านวนประชาการทั้งสิ้น ณ เวลาหนึ่ง ( เมื่อต้นช่วงเวลาที่

ท้าการศึกษา)  
 n =  จ้านวนปีระหว่างช่วงต้นเวลาและปลายช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา  
 r =  อัตราการเพิ่ม  
 e  =  ค่าคงที่ เท่ากับ 0.4342945 
 

2.8.3  การคาดการณ์จ านวนผู้ใช้น้ าในอนาคตของพื้นท่ีศึกษา 
กองพัฒนาแหล่งน้้า ฝ่ายทรัพยากรน้้า การประปาส่วนภูมิภาคได้คาดการณ์จ้านวนผู้ใช้น้้า

ในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานเพื่อประกอบการวางแผนในอนาคต ดังแสดงในรูปที่ 2.30
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โดยเลือกวิธีทางคณิตศาสตร์ ภายใต้สมมติฐานที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงที่มีปริมาณคงที่ตลอดเวลา 
และการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเส้นตรง” 

 
 Pn  = mPo + C 
โดยที่   Pn = จ้านวนประชากรผู้ใช้น้้า (ราย) 
 Po = จ้านวนประชากรในปีปัจจุบันหรือปีที่เริมค้านวณ (ราย) 

   m = ความลาดชันของกราฟ (slope) 
 C = ค่าคงที่ของสมการ 
 

 
รูปที่ 2.30 การคาดการณ์ผู้ใช้น้้า ของ กปภ.สาขาสระแก้ว 

(ที่มา กองพัฒนาแหล่งน้้า ฝ่ายทรัพยากรน้้า การประปาส่วนภูมิภาค) 
 
2.9   ความต้องการใช้น้ าดิบของการประปาส่วนภูมิภาค 

ความต้องการใช้น้ า =Peak Factor x (ประชากรผู้ใช้น้ า xอัตราการใช้น้ า)/ 1-น้ าสูญเสีย 
โดยที่  Peak Factor    =   อัตราการใช้น้้าสูงสุดต่อวันต่อการใช้น้้าเฉลี่ยต่อวัน  

 มีค่าประมาณ 1.1 – 1.3 
 ประชากรผู้ใช้น้้า  =   จ้านวนผูใ้ช้น้้าทั้งหมด (คน) 
 อัตราการใช้น้้า  =   ปริมาณการใช้น้้าต่อราย (ลบ.ม./ราย/วัน) 
 น้้าสูญเสีย  =   ปริมาณน้้าสูญเสียทั้งในระบบผลิตและระบบจ่าย (ร้อยละ) 
  มีค่าประมาณ ร้อยละ 25-30 
 ความต้องการใช้น้้าดิบ จะพิจารณาจากความต้องการใช้น้้า และหากต้องการประมาณการ
เผื่อเหลือเผื่อขาดประมาณ ร้อยละ  20  ดังสมการต่อไปนี้ 
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 ความต้องการใช้น้ าดิบ =   1.20 x ความต้องการใช้น้ า 
 
2.10  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การประปาส่วนภูมิภาค (2547) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้น้้าที่มีต่อโครงการ
น้้าประปาดื่มได้ของ การประปาส่วนภูมิภาค  พบว่า (1) ด้านคุณภาพน้้าประปา ประชาชนในพื้นที่
ประกาศรับรองน้้าประปาดื่มได้แล้ว มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ป.ปากน้้าประแสร์ พึงพอใจต่้าสุดคือ 
ป.ลาดยาว(2)ด้านราคาน้้าประปา ประชาชนในพื้นที่ประกาศรับรองแล้ว มีความพึงพอใจสูงสุดคือ 
ป.บ้านฉาง พึงพอใจต่้าสุดคือ ป.ท่าตะโก (3) ด้านการให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ประกาศรับรอง
แล้ว มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ป.ปากน้้าประแสร์ พึงพอใจต่้าสุดคือ ป.ลาดยาว ฯลฯทั้งนี้ ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อน้้าประปาดื่มได้คือ การยืนยันมาตรฐานน้้าประปาดื่มได้
โดยองค์กร และสถาบันของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ตรงที่ประชาชนมีต่อลักษณะทาง
กายภาพของน้้าประปาดื่มได้ด้านรส กลิ่น สี รวมทั้งทัศนคติ และความเชื่อเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพในระยะยาว เป็นต้น 

การประปาส่วนภูมิภาค  (2547) ได้ศึกษา แนวโน้มความต้องการใช้น้้าประปาของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตจ้าหน่ายน้้าของการประปาปทุมธานี-รังสิต และผลกระทบต่อรายได้ของ กปภ. 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้น้้าประปาของ กปภ.ในปัจจุบัน และคิดว่าน้้าประปามี
คุณภาพดี ส่วนเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างยังคงใช้น้้าบาดาลในการด้าเนินธุรกิจ คือ น้้าประปาไม่
เหมาะสมในการใช้ผลิตสินค้า และเส้นท่อประปาไม่ผ่านโรงงาน ส้าหรับรายได้ที่ กปภ.จะได้รับ
เพิ่ม หากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีท่อประปาผ่าน เปลี่ยนมาใช้น้้าประปาแทนน้้าบาดาล คิดเป็น
จ้านวนเงินเดือนละประมาณ 47 ล้านบาทผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ (1) กปภ.เร่งรัดให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมกว่า 300 แห่ง และหน่วยงานของรัฐจ้านวน 42 รายในจังหวัดปทุมธานี ที่มีท่อประปา
ผ่านแล้ว เปลี่ยนมาใช้น้้าประปาแทนน้้าบาดาล (2) กปภ. ควรเตรียมความพร้อมทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพของน้้าประปา ในกรณีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมกว่า 300 แห่ง และหน่วยงานของรัฐจ้านวน 
42 ราย ในข้อ1 และโรงงานอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี ที่ใช้น้้าบาดาล เปลี่ยนมาใช้น้้าประปา และ (3) 
กปภ.ควรหามาตรการรองรับในกรณีที่บริษัท นวนคร ยกเลิกการซื้อน้้าจาก กปภ.ในอนาคต ซึ่งจะ
ท้าให้ กปภ.สูญเสียรายได้ประมาณปีละ 134 ล้านบาท 
 สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี และคณะ (2554) ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคในพื้นที่ลุ่มน้้าปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน พบว่าคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าในพื้นที่สามารถ
น้ามาใช้ในการอุปโภคได้แต่ยังไม่สามารถน้ามาใช้ในการบริโภคได้ทันที โดยคุณภาพน้้าที่ เป็น
ปัญหามากที่สุดคือ ความขุ่น เหล็กและแมงกานีสซึ่งมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของ
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รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เหมาะสมกับชุมชน ประกอบด้วย การเพิ่ม
ความตระหนักและความรู้ให้กับชุมชน การส้ารวจแหล่งทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
หมู่บ้านร่วมกัน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในชุมชนจากแหล่งน้้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าแบบต่างๆ และ การท้าแผน
ชุมชนในการปรับปรุงระบบน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค 
 ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์ (2554) ได้ศึกษา ศักยภาพระบบผลิตน้้าประปาของกิจการประปา
กระฉอดต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า จากการคาดการณ์จ้านวน
ประชากรในอนาคต 20 ปี จ้านวนผู้ใช้น้้าของกิจการประปากระฉอดมีจ้านวนทั้งสิ้น 2,617 คน มี
ปริมาณการใช้น้้า 141,368 ลูกบาศก์เมตรต่อปี   ซึ่งเกินก้าลังการผลิตของระบบการผลิตน้้าประปา
เดิม โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปาเดิม กับก่อสร้าง
ระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ ซึ่งทั้ง 2 แนวทาง มีก้าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 20 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง และจากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่อัตราคิดลดที่แท้จริง 4.00 % ราคาค่า
น้้าประปาหน่วยละ 5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทั้ง 2 ทางเลือก มีค่า NPV เท่ากับ -547,682 บาท, B/C 
เท่ากับ 0.93 และ NPV เท่ากับ -2,049,231 บาท, B/C เท่ากับ 0.78 ตามล้าดับ ซึ่งทั้ง 2 ทางเลือกไม่
เหมาะสมที่จะลงทุน จึงเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ โดยเพิ่มราคาค่าน้้าประปาเป็น 6 บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร ทั้ง 2 ทางเลือกมีค่า NPV เท่ากับ 922,997 บาท, B/C เท่ากับ 1.12 และ NPV เท่ากับ    
-578,522 บาท, B/C เท่ากับ 0.94 ตามล้าดับ ดังนั้น กิจการประปากระฉอดควรเลือกการปรับปรุง
ขยายระบบการผลิตน้้าประปา ใช้งบประมาณ 1,229,000 บาท และเพิ่มราคาค่าน้้าประปาเป็นหน่วย
ละ 6 บาทต่อลูกบาศก์เมตร จึงจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 ธรรมนูญ ธรรมมะ (2555) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างและวิธีการจัดการ
ระบบประปาหมู่บ้าน ของชุมชนขนาดใหญ่ ในพื้นที่ต้าบลสามสวน อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
ผลการศึกษาพบว่า โครงการศึกษาใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 19,780,000  บาท จากการ
คาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคตอีก 10ปี มีจ้านวนผู้ใช้น้้าทั้งสิ้น  4,077 คน  มีปริมาณการใช้
น้้าทั้งสิ้น  220,320 ลบ.ม./ปี ระบบประปามีก้าลังการผลิตที่ 259,200 ลบ.ม./ปี และจาก การ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่อัตราคิดลดที่แท้จริง 4%  ราคาจ้าหน่ายน้้าประปาหน่วยละ 8 
บาท/ลบ.ม.  มีค่า  NPV เท่ากับ -7,697,757 บาท, ค่า B/C เท่ากับ 0.64, ค่า IRR เท่ากับ - 18.6 % 
ดังนั้นโครงการก่อสร้างระบบประปาที่ศึกษานี้ไม่เหมาะสมกับการลงทุน ถ้าจะให้คุ้มค่า กับการ
ลงทุนจะต้องเพิ่มราคาน้้าประปา พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้้าดิบ โดยค่าก่อสร้างให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการโดยเลือกรูปแบบการบริหารกิจการประ ปา 2 รูปแบบ คือ 
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รูปแบบที่ 1 ประชาชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกันในการบริหาร รูปแบบที่ 2 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารเอง     
 ชินวัฒน์ เรือนใหม่ (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้้าประปาที่ผลิตได้ของ
ชุมชน 4 หมู่ ของอ้าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ปริมาณสารส้ม
ไม่เหมาะกับสภาพของน้้าดิบ และพบว่าระบบผลิตประปาทั้ง 4 หมู่ใช้ปริมาณสารส้มคงที่
ตลอดเวลา ดังนั้นปริมาณสารส้มที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้้าประปาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของน้้า ประปา นอกจากนี้ยังพบว่า ถังตกตะกอนของบางหมู่ควรมีการท้าความสะอาดด้วย   
 พิสิษฐ์ เปรมปรีดี และ ปาจารีย์ ผลประเสริฐ (2555) ได้ศึกษา การบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลต้าบลท้ายดง อ้าเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า ผลการศึกษาการบริหารจัดการด้านคน พบว่า   กรรมการประปาหมู่บ้าน มี
ความรู้ ในเร่ืองระบบประปาน้อย  มีความเสียสละน้อย ไม่กล้าตัดสินใจ   ด้านเงิน พบว่า  การจัดท้า
บัญชีไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ขาดการตรวจสอบบัญชี  ไม่มีการจัดตั้งกองทุนขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน อัตราค่าน้้าก็ไม่เหมาะสม ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า  ขาดการดูแลบ้ารุงรักษาระบบประปา
อย่างต่อเนื่อง  ขาดความรู้ในระบบผลิตและจ้าหน่าย อุปกรณ์เสียหายไม่ได้รับการซ่อมแซม ด้าน
การจัดการ พบว่า การบังคับใช้กฎระเบียบไม่เคร่งครัด ขาดการประชาสัมพันธ์ ไม่มีแหล่งน้้าส้ารอง 
จัดเก็บค่าใช้น้้าไม่ครบ แนวทางแก้ไขควรต้องให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดท้าบัญชีรายรับรายจ่ายด้านการดูแลบ้ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์หรือ
โอนกิจการประปาหมู่บ้านให้เทศบาลต้าบลท้ายดง บริหารจัดการ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินโครงงาน 

 
3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 -   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 -   เคร่ืองค้านวณ 
 -   กล้องถ่ายรูป 
 -   ข้อมูลประกอบการศึกษาจากแหล่งต่างๆ 
 
3.2 ขั้นตอนการศึกษา 
 การศึกษาศักยภาพแหล่งน้้าดิบของระบบประปาต้องศึกษาและเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 1.  รวบรวมเอกสาร บทความ เอกสารอ้างอิง ข้อมูลประกอบ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นแนวทางประกอบการศึกษา 
 2.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบผลิตประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งก้าลัง

ผลิตที่ใช้งานย้อนหลัง ก้าลังผลิตที่ใช้งานปัจจุบัน และก้าลังผลิตสูงสุดของระบบ เพื่อ
น้ามาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ก้าลังผลิต พร้อมทั้ งวิเคราะห์เปรียบเทียบก้าลังผลิต
สูงสุดที่เคยถูกใช้งานกับก้าลังการผลิตสูงสุดที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งระบบประปาสามารถ
ท้างานได้ 

 3.  ข้อมูลปริมาณน้้าที่ใช้ในการผลิต ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ปริมาณน้้าที่จ้าหน่าย และปริมาณ
น้้าสูญเสียโดยรวบรวมทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง เพื่อน้ามาวิเคราะห์
แนวโน้มการใช้น้้าเพื่อการผลิตน้้าประปา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของ
ระบบประปา 

 4.  ความต้องการใช้น้้าในอนาคต โดยการคาดการณ์ประชากรในอนาคตของพื้นที่
ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อวิเคราะห์หาจ้านวนประชากรที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

 5.  วิเคราะห์ความต้องการใช้น้้าและความต้องการใช้น้้าดิบ ตามข้อ 2.8 
 6.  ศึกษาข้อมูลของแหล่งน้้าดิบในปัจจุบันที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วใช้เป็น

แหล่งน้้าดิบในการผลิตน้้าประปา ว่ามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ ดังนี้ 
 6.1  ค้านวณหาปริมาตรความจุของอ่างเก็บน้้าที่มีอยู่ 
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 6.2  พิจารณาปริมาตรน้้าที่ไหลเข้ามาเติมอ่างเก็บน้้า ประกอบด้วย  
  6.2.1 ปริมาณน้้าฝน สามารถค้านวณหาจากการน้าปริมาณน้้าฝนสะสมในแต่ละ

เดือน (หน่วย มม.) คูณด้วยพื้นที่ผิวอ่างเก็บน้้า (หน่วย ตร.ม.) ท้าให้ทราบ
ปริมาตรน้้าฝน (หน่วย ลบ.ม.) ที่มาเติมลงในอ่างเก็บน้้าส้าหรับแต่ละเดือน 
ซึ่งปริมาตรน้้าที่มาเติมนี้จึงเป็นปริมาตรน้้าที่น้อยที่สุด  จากนั้น น้าค่า
ปริมาตรน้้าฝนที่ค้านวณมาได้ทั้ง 12 เดือนมารวมกัน ท้าให้ทราบปริมาตร
น้้าฝนของทั้งปี ทั้งนี้  ปริมาณน้้าฝนสะสมในแต่ละเดือน (หน่วย มม.) 
สามารถหาค่าได้จากค่าเฉลี่ยของปริมาณน้้าฝนสะสมในเดือนเดียวกัน จาก
ข้อมูลน้้าฝนย้อนหลังที่ถูกน้ามาใช้ส้าหรับการศึกษานี้ 

  6.2.2  ปริมาณน้้าท่า สามารถใช้ข้อมูลปริมาณน้้าท่าที่รวบรวมจากสถานีวัดน้้าท่า
ของกรมชลประทานในเขตจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สระแก้วใช้น้้าดิบจากคลองพระสะทึงเป็นหลักในการผลิตน้้าประปา ซึ่ ง
คลองพระสะทึงมีสถานีวัดน้้าท่า คือ สถานี KGT10 โดยมีช่วงข้อมูลของ
ปริมาณน้้าสูงสุดทั้งปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงระดับน้้าและปริมาณ
น้้าที่ไหลผ่านสถานีดังกล่าว  

 7.  วิเคราะห์ศักยภาพของอ่างเก็บน้้า จากการพิจารณาปริมาณความต้องการใช้น้้าใน
ปัจจุบัน และในอนาคต  

 8.  เสนอแนะแนวทางในการจัดหาแหล่งน้้าดิบเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้้าใน
อนาคต และมาตรการอ่ืน ๆ เพื่อให้ระบบประปาด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ 

 
4.1 แหล่งน้ าดิบ 

- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ใช้แหล่งน้้าดิบในการผลิตน้้าประปา จากคลอง
พระสะทึง (ดังแสดงในรูปที่ 4.1) โดยจุดสูบน้้าดิบตั้งอยู่ที่บริเวณท้ายของแม่น้้าคลอง
พระสะทึงและสถานีผลิตน้้าประปาที่บ้านสระขวัญระบบสูบน้้าดิบเป็นโรงสูบน้้าแบบ
แพลอยและแบบรางเลื่อนยื่นลงไปในแม่น้้า ท่อส่งน้้าดิบไปยังสถานีผลิต ขนาด 400 
มม. ยาว 2 กม. 
- หน่วยบริการเขาฉกรรจ์ รับน้้าประปาจาก กปภ.สาขาสระแก้ว 
- หน่วยบริการวังน้้าเย็นใช้แหล่งน้้าในการผลิตน้้าประปาจากคลองอีจ่อย (ดังแสดง

ในรูปที่ 4.2) ระบบสูบน้้าดิบเป็นโรงสูบน้้าแบบบนดิน โดยท่อสูบน้้าดิบจากคลอง
อีจ่อยไปยังสถานีผลิตน้้าประปาวังน้้าเย็น เป็นท่อ PVC ขนาด 150 มม. ยาว
ประมาณ 5 กม. 
 

 
รูปที่ 4.1 คลองพระสะทึง แหล่งน้้าดิบและระบบสูบน้้าดิบ ของ กปภ.สาขาสระแก้ว 
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รูปที่ 4.2 คลองอีจ่อย แหล่งน้้าดิบและระบบสูบของหน่วยบริการวังน้้าเย็น 
 

4.2   ปริมาณน้ าผลิต น้ าผลิตจ่าย น้ าจ าหน่าย และน้ าสูญเสีย 
 ในปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) การประปาส่วนภูมิภาคมีการใช้น้้า
ดังนี ้

- ปริมาณน้้าผลิต   เท่ากับ  2,915,957  ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้้าผลิตจ่าย  เท่ากับ 2,877,649 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  เท่ากับ 2,278,323 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้้าสูญเสียเฉลี่รายปี เท่ากับ 21.867  (ร้อยละ) 

โดยปริมาณน้้าจ้าหน่ายสูงสุดอยู่ในเดือน มกราคม 2556 มีปริมาณน้้า 215,886 ลบ.ม. ต่้าสุด
อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีปริมาณน้้า 174,039 ลบ.ม. ส่วนเดือนที่มีน้้าสูญเสียมากที่สุดอยู่ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับร้อยละ 34.695 ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลการผลิตน้้าประปารายเดือน ของ กปภ.สาขาสระแก้ว 
กปภ. 

สาขาสระแก้ว 
ต.ค. 
55 

พ.ย. 
55 

ธ.ค. 
55 

ม.ค. 
56 

ก.พ. 
56 

มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

พ.ค. 
56 

มิ.ย. 
56 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย. 
56 

ก้าลังผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

ปริมาณน้้า
ผลิต 

234,321 233,566 239,221 267,777 266,500 233,955 245,088 252,840 247,014 233,516 229,899 232,260 

ปริมาณน้้า
ผลิตจ่าย 

231,925 231,675 237,398 261,166 262,251 230,696 242,203 249,286 243,803 230,641 227,097 229,508 

ปริมาณน้้า
จ้าหน่าย 

180,869 186,119 193,995 215,886 174,039 177,651 191,528 193,976 196,063 184,191 190,732 193,274 

ปริมาณน้้า
สูญเสีย 

22.811 20.314 18.906 19.378 34.695 24.066 21.853 23.281 20.627 21.123 17.037 16.785 

 
4.3  การคาดการณ์จ านวนประชากรผู้ใช้น้ า 
 การคาดการณ์จ้านวนประชากร และการใช้น้้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยท้าการ
รวบรวมข้อมูลประชากรย้อนหลัง ศึกษาความสัมพันธ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากร
ผู้ใช้น้้าของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 3 อ้าเภอ ได้แก่ 
เทศบาลเมืองสระแก้ว  อ้าเภอเมืองสระแก้ว เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์ อ้าเภอเขาฉกรรจ์ และเทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยท้าการรวบรวมข้อมูลประชากรในพื้นที่ที่
ท้าการศึกษา ย้อนหลัง 10 ปีดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลประชากรในพื้นที่รับบริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว 
ปี พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ประชากร
(คน) 

34,104 34,274 34,155 34.224 34,303 34,299 34,000 34,057 34,258 34,495 

ที่มา : ส้านักทะเบียนเทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์และเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น 
  

4.3.1  การคาดการณ์ประชากรแบบ Linear regression 
 โดยใช้แบบจ้าลองเส้นตรง ซึ่งได้ค่าสมการที่ใช้คาดการณ์ประชากรในอนาคต 10 ปี
ข้างหน้า คือ  Y  = 13.158x + 34138 
เมื่อ   Y  = จ้านวนประชากร (คน) ,x = จ้านวนปี ที่เร่ิมต้นจาก 0-10 ปี 
โดยผลการกาดการณ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 จ้านวนประชากรที่คาดการณ์ ด้วยวิธี Linear regression 
ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ประชากร
(คน) 

33,531 33,544 33,558 33,571 33,585 33,598 33,612 33,626 33,639 33,653 

 
4.3.2  การคาดการณ์ประชากรแบบ Exponential rate  
การคาดการณ์ประชากรแบบ Exponential rateได้พิจารณาจากประชากรย้อนหลัง จ้านวน 

10 ปี (ดังแสดงในตารางที่ 4.4) โดยผลการคาดการณ์ประชากรผู้ใช้น้้าในอนาคตของการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว (ดังแสดงในตารางที่ 4.5) เมื่อ ค่า r คืออัตราการเพิ่มเฉลี่ยของประชากร
ผู้ใช้น้้าของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ได้สมการดังนี้ 

 
  Pn = Po ern 

เมื่อ  Po = 34,495 
  n = 10 ป ี
  r = 0.11   
  log e = ค่าคงที่ 0.4342945 
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ตางรางที่ 4.4 อัตราการเพิ่มประชากร 
ปีพ.ศ. ประชากร(คน) อัตราการเพิ่ม/ลด 
2547 34,104 - 
2548 34,274 0.50 
2549 34,155 -0.35 
2550 34,224 0.20 
2551 34,303 0.23 
2552 34,299 -0.22 
2553 34,000 -0.67 
2554 34,057 0.17 
2555 34,258 0.59 
2556 34,495 0.69 

 ค่าเฉลี่ย 0.11 
 
ตารางที่ 4.5 จ้านวนประชากรที่คาดการณ์ด้วยวิธี Exponential 
ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ประชากร
(คน) 

34,553 34,571 34,609 34,647 34,685 34,723 34,760 34,800 34,838 34,876 

 
 4.3.3  การฉายภาพประชากร 
 ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการ
จัดท้าและวางผังต่างๆ และติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและโครงข่ายการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยง
กับระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ได้ฉายภาพประชากรในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว 
ในส่วนของ เทศบาลเมืองสะแก้ว เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์และเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ซึ่งเป็นพื้นที่
ศึกษาในครั้งนี้ โดยสรุปข้อมูลตามช่วงเวลาดังแสดงในตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 ภาพฉายประชากรของส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร หมายเหตุ 
2556 34,495 จ้านวนประชากรจริง 
2561 34,700 ภาพฉายประชากร 
2566 34,900 ภาพฉายประชากร 
2571 35.100 ภาพฉายประชากร 

อัตราการเพิ่ม 0.11  
 
4.3.4  สรุปผลการคาดการณ์จ านวนประชากร 
การคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าใน

อนาคตจะมีประชากรผู้ใช้น้้าของระบบประปาเท่าใด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วประชากรผู้ใช้น้้า
สามารถตรวจสอบได้จากประชากรกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

-  ประชากรตามทะเบียนราษฎร์  หมายถึง ประชากรที่มีการจดทะเบียนไว้กับท้องถิ่น
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชากรในท้องถิ่นนั้นพิจารณาจากสถิติการเปลี่ยนแปลง
ประชากร  และการคาดการณ์จ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในอนาคต สามารถ
ค้านวณได้หลายวิธี ได้แก่แบบจ้าลองการเพิ่มแบบเลขคณิต  แบบจ้าลองแบบเรขาคณิต 
แบบจ้าลองแบบเอ็กซโปแนนเชียลรวมถึงภาพฉายประชากร 

-  ประชากรแฝง หมายถึง  ประชากรที่เข้ามาพ้านักอาศัยไม่ใช่เป็นการชั่วคราวอยู่ในพื้นที่
หนึ่ง  โดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของพื้นที่นั้นสามารถคาดการณ์โดยอาจใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง ส้ารวจโดยใช้แบบสอบถามครัวเรือนในพื้นที่ 

-  ประชากรจร  หมายถึง  ผู้มาเยี่ยม หรือท้างานแล้วจากไป หรือผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่ใน
ระยะเวลาหนึ่งๆ เป็นการชั่วคราว เช่น  ผู้คนที่เข้ามาซื้อขายสินค้าที่ตลาดสดในพื้นที่
เทศบาล คนงานที่เดินทางเข้ามาในเวลาเช้าและกลับออกไปในเวลาเย็น เป็นต้น ซึ่งสรุป
ได้ตามหลักดังนี้ 

 
ประชากรท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด = ประชากรในทะเบียนราษฎร์ – ประชากรท่ีอพยพโดยไม่แจ้ง
ย้าย + ประชากรแฝง + ประชากรจร 
 

 ซึ่งในหลักความเป็นจริง ประชากรที่อพยพออกจากพื้นที่โดยไม่แจ้งย้าย ประชากรแฝงและ
ประชากรจร ไม่สามารถตรวจสอบจ้านวนที่แน่นอนได้ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จึงเป็นเพียง
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แหล่งข้อมูลเดียวที่สามารถน้ามาประกอบการวางแผนในด้านต่างๆได้ จึงสรุปผลการคาดการณ์
จ้านวนประชากรโดยวิธีต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 

ตารางที่ 4.7 ผลการคาดการณ์จ้านวนผู้ใช้น้้าในอนาคตในแต่ละวิธี 

ปี พ.ศ. 
ผลการคาดการณ์จ านวนผู้ใช้น้ าของ กปภ.สาขาสระแก้ว (คน) 

วิธี Linear Regression วิธี Exponential  การฉายภาพประชากร 
2566 33,653 34,876 34,900 

  

จากผลการคาดการณ์จ้านวนประชากรในแต่ละวิธี จะเห็นว่าจ้านวนประชากรที่ได้จากการ
คาดการณ์แตกต่างกัน การศึกษาคร้ังนี้ได้เลือกใช้ผลจาการคาดการณ์ด้วยวิธี Exponential เนื่องจาก
ใช้อัตราการเพิ่มเฉลี่ยคงที่ มีความเที่ยงตรงกว่า วิธี Linear regression ซึ่งข้อมูลมีลักษณะกระจายตัว
สูง ไม่เที่ยงตรง ซึ่งสามารถสรุปผลการคาดการณ์การเพิ่มจ้านวนประชากรในระยะเวลา 10 ปี  

 

4.4 อัตราการใช้น้ า 
การหาความต้องการใช้น้้าของพื้นที่ที่ท้าการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นเทศบาลขนาดกลาง จึง

ก้าหนดอัตราการใช้น้้าที่ 200 ลิตร/คน/วัน,Peak Factor =1.3 และน้้าสูญเสีย ร้อยละ 30 ซึ่งความ
ต้องการใช้น้้าดิบ ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8 ความต้องการใช้น้้า ของ กปภ.สาขาสระแก้วในอีก 10 ปี 

ปี พ.ศ. 
ประชากร
(คน) 

อัตราการใช้น้ า 
(ลบ.ม./คน/วัน) 

ความต้องการใช้น้ าดิบ/วัน 
(ลบ.ม./วัน) 

ความต้องการใช้น้ าดิบ/ปี 
(ลบ.ม./ปี) 

2557 34,533 0.200                12,827       4,681,688.14  
2558 34,571 0.200                12,841       4,686,839.86  
2559 34,609 0.200                12,855       4,691,991.57  
2560 34,647 0.200                12,869       4,697,143.29  
2561 34,685 0.200                12,883       4,702,295.00  
2562 34,723 0.200                12,897       4,707,446.71  
2563 34,761 0.200                12,911       4,712,598.43  
2564 34,800 0.200                12,926       4,717,885.71  
2565 34,838 0.200                12,940       4,723,037.43  
2566 34,876 0.200                12,954       4,728,189.14  
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จากการคาดการณ์ประชากรในอนาคต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มีความ
ต้องการใช้น้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปาในอีก 10 ปี (ปีพ.ศ. 2566) ประมาณ 4.7 ล้านลบ.ม./ปี โดยมี
ประชากรผู้ใช้น้้าประมาณ 34,876 คน 

 
4.5 ปัญหาแหล่งน้ าดิบ 

ปัญหาในการด้าเนินกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วในปัจจุบันที่ส้าคัญ 
ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปาที่สถานีสระขวัญ ซึ่งการประปาส่วน
ภูมิภาครับน้้าดิบจากคลองพระสะทึงในการผลิตน้้าประปา เป็นแหล่งน้้าหลักเพียงแห่งเดียว ในฤดู
แล้ง     ล้าคลองมีสภาพตื้นเขิน ประกอบกับมีการสร้างฝายทดน้้าเพื่อใช้ในการเกษตรจ้านวนมาก 
ท้าให้ช่วงท้ายน้้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปาได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูแล้งของทุกปี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วจ้าเป็นต้องลดก้าลังการผลิต 
รวมถึงการหยุดจ่ายน้้าและสลับพื้นที่การจ่ายน้้าในบางช่วงเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้้าและภาค
ธุรกิจต่างๆ 
 -  ปริมาณน้ าฝน ในพื้นที่ที่ศึกษาได้มีการเก็บข้อมูลปริมาณน้้าฝน โดยสถานีอุตุนิยมวิทยา

สระแก้ว ซึ่งมีสถานีวัดน้้าฝนจ้านวน 9 สถานี กระจายอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยมี
การเก็บและบันทึกข้อมูล รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.4 และ 2.5 

 -  ปริมาณน้ าท่าในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว มีสถานีวัดน้้าท่าของกรมชลประทาน จ้านวน 
7 สถานี มีปริมาณน้้าท่า (ดังแสดงในตารางที่ 2.6 และ 2.7) และสถานีวัดน้้าท่า (ดัง
แสดงในรูปที่ 2.28) โดยปริมาณน้้าท่ารายเดือนสูงสุดในแต่ละสถานีจะเกิดขึ้นช่วงเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม 

 
4.6 การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ าดิบของระบบประปา  

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อหาศักยภาพแหล่งน้้าดิบของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสระแก้ว ทั้งแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าใต้ดิน รวมถึงความเพียงพอของปริมาณน้้าฝน ปริมาณ
น้้าท่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 4.6.1  แหล่งน้ าดิบของระบบประปา 
 แหล่งน้้าดิบของระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วประกอบไปด้วย
คลองพระสะทึงและคลองอีจ่อยซึ่งแบ่งตามก้าลังผลิตรวมตามตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ก้าลังการผลิตของ กปภ.สาขาสระแก้ว 

สถานีผลิตน้ า 
ก าลังผลิตรวม 
(ลบ.ม./ชม.) 

แหล่งน้ าดิบ 

สถานีผลิตน้้าสระขวัญ 
สถานีผลิตน้้าวังน้้าเย็น 

500 
100 

คลองพระสะทึง 
คลองอีจ่อย 

 
-   สถานีผลิตน้ าสระขวัญ (สถานีแม่ข่าย กปภ.สาขาสระแก้ว) แหล่งน้้าดิบคือคลองพระ

สะทึง มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาจันทบุรี ไหลผ่านอ้าเภอวังสมบูรณ์ อ้าเภอวังน้้าเย็น
อ้าเภอเขาฉกรรจ์และอ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปบรรจบกับคลองพระปรง
ที่อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความยาวประมาณ 130 กม. โดยมีล้าน้้าสาขา
เป็นห้วยและคลองจ้านวนมาก มีน้้าไหลตลอดปี มีสถานีวัดน้้าท่าของกรมชลประทาน 1 
สถานี ( KGT10) ที่บ้านวังเคียน อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว บริเวณใกล้จุดสูบ
มีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี ประมาณ 818.98 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปัญหาน้้าไม่เพียงพอใน
หน้าแล้ง เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม มีปริมาณน้้าท่ารวมประมาณ 10 
ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 ของปริมาณน้้าท่ารายปี 

 ศักยภาพของคลองพระสะทึงในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า คลองพระสะทึงมีปริมาณน้้า
เพียงพอตามก้าลังการผลิตในปัจจุบันและปริมาณใกล้เคียงกับก้าลังการผลิตในฤดูแล้ง โดยปัจจุบัน
มีปริมาณการใช้น้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปารายปี ประมาณ 2.60 ล้าน ลบ.ม. โดยคิดเป็นร้อยละ 60 
ของก้าลังการผลิต แต่ถ้ามีการผลิตเต็มก้าลัง จะมีความต้องการใช้น้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปารายปี
ประมาณ 4.38 ล้าน ลบ.ม.และเดือนที่ขาดแคลนน้้าคือเดือนกุมภาพันธ์ 
 ศักยภาพของคลองพระสะทึงในอนาคต จาการศึกษาพบว่า คลองพระสะทึงเหมาะที่จะเป็น
แหล่งน้้าดิบส้าหรับการผลิตน้้าประปาเพียงพอกับก้าลังการผลิตในปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในภาพรวมและการ
ขยายตัวของผู้ใช้น้้าอีก 10 ปีข้างหน้า ควรพิจารณาขุดสระเก็บน้้าเพื่อส้ารองน้้าในฤดูฝนเอาไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง ความจุประมาณ 0.5 ล้าน ลบ.ม. และควรพิจารณาแหล่งน้้าอ่ืนๆในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อ
รองรับการขยายตัวในอนาคต 

-  สถานีผลิตน้ าวังน้ าเย็น (หน่วยบริการวังน้้าเย็น) มีคลองอีจ่อยเป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับ
ผลิตน้้าประปา เป็นล้าน้้าสาย่อยของคลองพระสะทึง ตั้งอยู่บริเวณบ้านวังจ้าปี ต้าบลวัง
น้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่รับน้้าประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร มี



60 
 

ปริมาณน้้าท่ารายปีจากต้นน้้าถึงจุดสูบน้้าดิบ ประมาณ 28.79 ล้าน ลบ.ม. โดยเป็น
ปรมิาณน้้าในฤดูแล้ง 3.76 ล้าน ลบ.ม. 

 ศักยภาพของคลองอีจ่อยในปัจจุบัน  จากการศึกษาพบว่า คลองอีจ่อยมีปริมาณน้้าดิบ
เพียงพอส้าหรับก้าลังการผลิตปัจจุบัน ส่วนในฤดูแล้งจะมีน้้าขาดบ้างในบางปีคือเดือนกุมภาพันธ์
เน่ืองจากเป็นล้าคลองสายสั้นๆและมีพื้นที่รับน้้าไม่มากนัก โดยปัจจุบันมีการใช้น้้าดิบเพื่อการผลิต
น้้าประปารายปีประมาณ 0.316 ล้าน ลบ.ม. โดยคิดเป็นร้อยละ 36 ของก้าลังการผลิต แต่หากมีการ
ผลิตเต็มก้าลังจะมีความต้องการใช้น้้าดิบประมาณ 0.87 ล้าน ลบ.ม. 

ศักยภาพของคลองอีจ่อยในอนาคต จาการศึกษาพบว่า คลองอีจ่อยสภาพปัจจุบันสามารถ
รองรับตามก้าลังการผลิตในปัจจุบันได้ แต่ไม่มีศักยภาพส้าหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต เว้น
แต่จะมีการขุดสระเก็บน้้าเพื่อส้ารองน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือหาแหล่งน้้าเพื่อผลิตน้้าประปาแห่งใหม่ 

4.6.2  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ าดิบ  
จาการคาดการณ์ความต้องการใช้น้้าในอนาคตของประชากรในพื้นที่ให้บริการของการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2566) พบว่า ความต้องการใช้น้้าดิบในการผลิต
ประปาในภาพรวมต้องการปริมาณน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปารายปีประมาณ 4.7 ล้าน ลบ.ม. และ
จากการศึกษาสามารถสรุปศักยภาพแหล่งน้้าได้ดังนี้ 
 -   สถานีผลิตน้้าสระขวัญ ปัจจุบันใช้น้้าจากคลองพระสะทึงปริมาณน้้าที่ใช้ 4.38 ล้าน ลบ.

ม./ปี หรือคิดเป็น 0.365 ล้าน ลบ.ม./ปี จ้านวนเดือนที่แล้ง 1 เดือน จากข้อมูลบันทึกการ
ไหลของน้้าบริเวณจุดสูบที่สถานี KGT10 พบว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วมี
ปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของปี 2535, 2536, 2537, 2546และ 2544 จึงไม่มี
ศักยภาพที่ดีในอนาคต ควรมีการขุดสระเก็บน้้าขนาด 0.5 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอต่อ
การรองรับความต้องการในอนาคต 

 -   สถานีผลิตน้้าวังน้้าเย็น ใช้น้้าจากคลองอีจ่อย ปริมาณน้้าที่ 0.87 ล้าน ลบ.ม./ปีหรือคิด
เป็น 0.0725 ล้าน ลบ.ม./ปี จ้านวนเดือนที่แล้ง 1 เดือน คือเดือนกุมภาพันธ์ จากสถิติ
พบว่า มีปริมาณน้้าขาดแคลนบางปี เช่น ปี 2554 จึงถือว่ามีศักยภาพที่ดีในปัจจุบัน หาก
ในอนาคตมีการเพิ่มก้าลังการผลิต ควรมีการขุดสระเก็บน้้าส้ารองน้้าดิบเพื่อให้เพียงพอ
และรองรับความต้องการใช้น้้าในอนาคต 

 
4.7  แนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าดิบ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าดิบในระยะสั้นที่ผ่านมา ทางการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาสระแก้วได้มีการผันน้้าจากสระน้้าเอกชนเข้ามายังคลองพระสะทึงเข้ามายังสถานีผลิต
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น้้าแรงต่้า และอีกส่วนหนึ่งได้สูบน้้าจากสระน้้าของ อบต.สระขวัญที่มีขนาดความจุสระ 483,800 
ลบ.ม. โดยการสูบอัดเข้าเส้นท่อจ่ายน้้าโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาขาดแคลนน้้าส่วนการ
แก้ไขปัญหาในระยะต่อไป มีแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้ 
 4.7.1  ทางเลือกที่ 1 การแก้ปัญหาโดยการใช้สิ่งก่อสร้าง 

ควรมีการพิจารณาศักยภาพแหล่งน้้าอื่นๆในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้้าดิบแหล่งใหม่ส้าหรับ
รองรับการขยายตัวในอนาคตดังแสดงในรูปที่ 4.3 

 

 
รูปที่ 4.3  ต้าแหน่งอ่างเก็บน้้าในจังหวัดสระแก้ว 

  
ซึ่งอ่างเก็บน้้าที่มีศักยภาพเหมาะที่จะเป็นแหล่งน้้าดิบแห่งใหม่ของการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาสระแก้วที่สุดคือ อ่างเก็บน้้าพระปรง ตั้งอยู่ที่ต้าบลช่องกุ่ม อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ระวาง 5436I พิกัด N1548937 E221636(ดังรูปที่ 4.4 และ 4.5)ก่อสร้างเมื่อปี 2534 มีความจุอ่างเก็บ
น้้า 97 ล้าน ลบ.ม. (รายละเอียดในภาคผนวก ก) ซึ่งน้้าจากอ่างเก็บน้้าพระปรงจะไหลผ่านอ้าเภอ
เมืองสระแก้วบริเวณต้าบลท่าแยกและไหลลงสู่จังหวัดปราจีนบุรี มีระยะทางจากคลองพระปรงถึง
สถานีผลิตน้้าสะขวัญประมาณ 9 กม. ซึ่งหากมีการผันน้้าเพื่อเป็นแหล่งน้้าดิบแหล่งใหม่ของการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว นับว่าเป็นแหล่งน้้าที่มีศักยภาพที่สุด ทั้งในด้านระยะทางการส่ง



62 
 

น้้าและปริมาณน้้าที่มีเพียงพอ (ดังแสดงในรูปที่ 4.6) โดยการประมาณการเบื้องต้นใช้งบประมาณ 
46 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดปริมาณงานดังน้ี 

- งานขุดร้ือถนนลาดยางและถนนคอนกรีตรวมถึงงานซ่อมแซมถนนให้กลับสู่
สภาพเดิม 

- งานวางท่อ พีอี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ระยะทาง 9 กม. 
- งานติดตั้งเคร่ืองสูบน้้าดิบ 
- งานประกอบอื่นๆ (รายละเอียดตามตารางที่ 4.10 และ 4.11) 

 

 
รูปที่ 4.4  ที่ตั้งของอ่างเก็บน้้าพระปรง 
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รูปที่ 4.5 อ่างเก็บน้้าพระปรง 
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รูปที่ 4.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าดิบของ กปภ.สาขาสระแก้ว 
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ตารางที่ 4.10 สรุปผลการประมาณการเบื้องต้น 
สรุปผลการประมาณการ 

 ส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาค 
      ประเภท งานก่อสร้างท่อส่งน้้าดิบจากคลองพระปรงถึงสถานีผลิตน้้าสระขวัญระยะทาง 9000 ม. 

 เจ้าของงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 
      สถานท่ีก่อสร้าง 

        
 

ล าดับที ่
 

รายการ  Factor F รวมค่างาน หมายเหตุ 
   

    
รวม Vat 

7%       

1 ต้นทุนงาน 37,918,582.00 1.2169 46,143,122.44 เงื่อนไข 
 

 

2 ป้ายโครงการ 3,000 1.0000 3,000.00 เงินล่วงหน้าจ่าย  0 % 
 

 

  
  

  
 

  เงินประกันผลงานหัก 0 % 
 

 

  
  

  
 

  ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % 
 

 

  
  

  
 

  VAT 7 % 
 

 

สรุป รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 46,146,122.44   
 

  
 

 

  คิดเป็นงบประมาณ 46,140,000.00   
 

  
 

 

ตัวอักษร (สี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)         
 

 

          
 

 

          
 

 

          
 

          
 

  
ลงชื่อ 

  
ผู้ประมาณราคา 

   
 

  
 ( นายวรรธนะวิทย์ ศักดาสิทธิสกุล ) 

    
 

   
นายช่างโยธา 
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ตารางที่ 4.11 บัญชีปริมาณงานเบื้องต้น 
บัญชีปริมาณงาน 

แบบปร.  4   

ส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาค 
      ประเภท งานก่อสร้างท่อส่งน้้าดิบจากคลองพระปรงถึงสถานีผลิตน้้าสระขวัญระยะทาง 9000 ม. 

   เจ้าของงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว 
     สถานที่ก่อสร้าง คลองพระปรงถงึสถานีผลิตน้้าสระขวัญ 
     ล าดับ 

รายการ จ านวน หน่วย 

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ยอดรวม 

หมายเหตุ 
ที่ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
ค่าวัสดุ/
ค่าแรงงาน 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 งานดินขุดและถมกลับ 7,290 ลบ.ม.                            -    90.00              656,100.00  656,100.00   
2 ท่อ HDPE ขนาด 500 มม.(class100) 9,000 ม.              2,655.00           23,895,000.00  540.00            4,860,000.00  28,755,000.00   
3 อุปกรณ์ประกอบท่อ(ร้อยละ 10 ของราคาท่อ) 1 งาน        2,389,500.00            2,389,500.00                             -    2,389,500.00   
4 ทรายหยาบรองพ้ืนก่อนวางท่อ 9,000 ม.                 183.00            1,647,000.00                             -    1,647,000.00   
5 งานรื้อผิวถนนลาดยาง 550 ตร.ม.                       -                             -    361.00              198,550.00  198,550.00   
6 งานรื้อผิวถนนลาดยาง 100 ตร.ม.                       -                             -    78.00                  7,800.00  7,800.00   
7 ค่าซ่อมถนนลาดยาง 550.00 ตร.ม.                 310.00               170,500.00                             -    170,500.00   
8 ค่าซ่อมถนนคอนกรีต 120.00 ตร.ม.                 500.00                 60,000.00                             -    60,000.00   
9 ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต 650.00 ตร.ม.                 250.00               162,500.00                             -    162,500.00   
10 ค่าขนส่งท่อจากกทม.-สระแก้ว รถบรรทุก 10 ล้อ 130.00 เที่ยว              5,000.00               650,000.00                             -    650,000.00   
11 งานเคลียร์พ้ืนที่ของกปภ. 17,688.00 ตร.ม.                            -    14.00              247,632.00  247,632.00   
12 งานรั้วลวดหนาม 700.00 ม.                 270.00               189,000.00                             -    189,000.00   
13 งานถนนลูกรงั 1,900.00 ตร.ม.                 150.00               285,000.00                             -    285,000.00   
14 งานจัดหาเครื่องสูบน้้าดิบด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 1.00 งาน        2,500,000.00            2,500,000.00                             -    2,500,000.00   
  แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบขนาด                                -                               -    0.00   
  600 ลบ.ม./ชม.                                -                               -    0.00   

 
รวมต้นทุนงานทั้งสิ้น 

      
37,918,582.00 
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4.7.2 ทางเลือกท่ี 2 การลดการสูญเสียน้ าในระบบจ่ายน้ าประปา 
น้้าสูญเสีย คือ น้้าที่สูญหายไปในระบบประปาโดยไม่สามารถระบุจ้านวน เวลา สถานที่ได้ 

ส้าหรับการประปาส่วนภูมิภาค น้้าสูญเสียคือปริมาณน้้าสูบจ่ายหักด้วยปริมาณน้้าที่ออกบิลและน้้า
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น น้้าใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งสามารถวัดหรือค้านวณได้ 

มาตรการลดน้ าสูญเสีย ประกอบด้วย 
- มาตรการพื้นฐาน (Fundamental Measures) 
- มาตรการแก้ไข (Symptomatic Measures) 
- มาตรการปรับปรุงป้องกัน (Preventive Measures) 
- มาตรการพื้นฐาน (Fundamental Measures) ได้แก่ 

 การเตรียมงานขั้นพื้นฐานเพื่อจัดหาและเตรียมสถิติข้อมูลต่าง  ๆ โดยจัดท้า
และปรับปรุงระบบ-แผนที่ระบบท่อประปา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์เคร่ืองวัดต่าง ๆ 

 การตรวจสอบสภาพที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ โดยการหาปริมาณหรืออัตรา
การร่ัวไหลในระบบจ่ายน้้าและวัดแรงดันน้้ารอบพื้นที่ 

 ศึกษาเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อน้ามาปรับปรุงการ
ด้าเนินงานลดน้้าสูญเสียให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ศึกษาวิธีการ
และเทคนิคในการตรวจหาท่อร่ัวใต้ดิน วิธีการซ่อมท่อ และขั้นตอนเพื่อการ
ปรับปรุงท่อ ฯลฯ เป็นต้น 

- มาตรการแก้ไข (Symptomatic Measures) ได้แก่ 
 การส้ารวจหาท่อร่ัว ทั้งบนดินและใต้ดิน โดยใช้เคร่ืองมือส้ารวจหาท่อร่ัวและ

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 ซ่อมท่อและอุปกรณ์ท่อที่ช้ารุดแตกรั่ว 

- มาตรการปรับปรุงป้องกัน (Preventive Measures) ได้แก่ 
 ปรับปรุง/เปลี่ยนระบบท่อที่ช้ารุดหมดสภาพการใช้งานออกจากระบบ 
 ปรับปรุงระบบแผนที่  และจัดท้าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( GIS) 

เพื่อให้สามารถวางแผนและด้าเนินงานลดน้้าสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ควบคุมการสูบจ่ายน้้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้้าที่แท้จริงในแต่ละ

ช่วงเวลา 
 จัดท้าแบบจ้าลองระบบโครงข่ายระบบท่อประปา (Network Model) เพื่อให้

สามารถวิเคราะห์ปริมาณ แรงดัน และทิศทางการไหลของระบบท่อประปา



68 
 

ในขอบเขตพื้นที่ด้าเนินงาน และน้าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจ่ายน้้าในอนาคต 

 ติดตั้งระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบน้้าสูญเสียแบบพื้นที่ย่อย ( Distric 
Metering Area : DMA) รวมทั้งประตูน้้าลดแรงดัน (Pressure Reducing 
Valve : PRV) ในจุดที่เหมาะสม 

 ตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้้า 
 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการลดน้้าสูญเสีย 

4.7.3  ทางเลือกท่ี 3 การรณรงค์การใช้น้ าประปาอย่างประหยัด 
 เป็นทางเลือกที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในการแก้ปัญหา และใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม
น้อย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้ารูปแบบหนึ่ง โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ 
 เพื่อส้ารวจ และจัดท้าข้อมูลภาชนะเก็บน้้า  ส้าหรับเตรียมการรองรับปัญหา

การขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง 
 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างจิตส้านึก  ความตระหนัก ให้ประชาชนเห็นคุณค่า

ของน้้า และใช้น้้าอย่างประหยัด 
 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ  เสียสละของประชาชน  ตระหนักและเห็นคุณค่า

ของน้้า และใช้น้้าอย่างประหยัด 
 กิจกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 

- การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง 
 การส้ารวจข้อมูลภาชนะเก็บน้้า เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงและสร้างภาชนะ

ส้ารองน้้า 
 การจัดท้าระบบฐานข้อมูลภาชนะเก็บน้้า  เพื่อการบริหารจัดการแก้ไข

ภาวะ การขาดแคลนน้้าอุปโภค/บริโภค 
- การสร้างจิตส้านึกและให้ความรู้ 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 การจัดนิทรรศการ 
 การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้ประชาชน 
 การจัดท้าแผ่นพับเร่ืองการใช้น้้าอย่างประหยัด 

- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การซ่อมแซมภาชนะเก็บน้้า 
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 การท้าความสะอาดภาชนะและกักเก็บน้้าไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน้้า 
 การขอรับบริจาคภาชนะเก็บน้้าจากผู้มีจิตศรัทธา 
 จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการซ่อมแซม/ปรับปรุงภาชนะเก็บน้้า 
 การเดินรณรงค์ให้ความรู้ 
 กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการศึกษา พบว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วมีผู้ใช้น้้าในอนาคตอีก 10 ปี 
(พ.ศ. 2566) มีประชากรผู้ใช้น้้ารวมประมาณ 34,876 คน มีความต้องการใช้น้้าดิบในการผลิต
น้้าประปาจ้าหน่ายให้กับประชาชนโดยรวมประมาณ 13,000 ลบ.ม./วัน หรือประมาณ 4.70 ล้าน ลบ.
ม./ปี ซึ่งในอนาคต ศักยภาพการผลิตของระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วยัง
สามารถรองรับการขยายตัวของผู้ใช้น้้าในอีก 10 ข้างหน้าได้  และศักยภาพของแหล่งน้้าดิบของการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว คือคลองพระสะทึงและคลองอีจ่อยยังมีความสามารถในการ
รองรับการขยายตัวของผู้ใช้น้้า แต่จะประสบปัญหาเร่ืองปริมาณน้้าดิบในช่วงฤดูแล้ง 1 เดือนคือ 
เดือนกุมภาพันธ์ และในอนาคตหากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วเพิ่มก้าลังการผลิต
น้้าประปา คลองพระสะทึงไม่มีศักยภาพเพียงพอในการขยายก้าลังการผลิต 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 -  สถานีผลิตน้้าสระขวัญ ปัจจุบันใช้น้้าจากคลองพระสะทึงปริมาณน้้าที่ใช้ 4.38 ล้าน ลบ.

ม./ปี หรือคิดเป็น 0.365 ล้าน ลบ.ม. /เดือน  จ้านวนเดือนที่แล้ง 1 เดือน จากข้อมูลบันทึก
การไหลของน้้าบริเวณจุดสูบที่สถานี KGT10 พบว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สระแก้วมีปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของปี 2535, 2536, 2537, 2546 และ 
2544  

 -  สถานีผลิตน้้าวังน้้าเย็น ใช้น้้าจากคลองอีจ่อย ปริมาณน้้าที่ 0.87 ล้าน ลบ.ม./  ปีหรือคิด
เป็น 0.0725 ล้าน ลบ.ม. /เดือน จ้านวนเดือนที่แล้ง 1 เดือน คือเดือนกุมภาพันธ์ จากสถิติ
พบว่ามีปริมาณน้้าขาดแคลนบางปี เช่น ปี 2554 จึงถือว่ามีศักยภาพที่ดีในปัจจุบัน หาก
ในอนาคตมีการเพิ่มก้าลังการผลิต ควรมีการขุดสระเก็บน้้าส้ารองน้้าดิบเพื่อให้เพียงพอ
และรองรับความต้องการใช้น้้าในอนาคต 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 -   การแก้ปัญหาระยะสั้น ควรมีการจัดหาสระเก็บน้้าความจุประมาณ 0.50 ล้าน ลบ.ม. เพื่อ

ส้ารองน้้าดิบส้าหรับการผลิตน้้าประปา ซึ่งในปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สระแก้วแก้ปัญหานี้โดยการขอใช้น้้าจากสระน้้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลสระขวัญ ปริมาตรน้้าเก็บกับ 0.48 ล้าน ลบ.ม. 
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 -   การแก้ปัญหาระยะยาว ได้เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
ทางเลือกที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วควรพิจารณาแหล่งน้้าดิบแห่งใหม่ที่มี

ศักยภาพเพียงพอส้าหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อ่างเก็บน้้าพระปรง 
ที่ตั้ง ต้าบลช่องกุ่ม อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งน้้าดิบที่มีศักยภาพเพียงพอและมี
ความเหมาะสม เนื่องจากอ่างเก็บน้้าพระปรงมีการผันน้้าลงสู่คลองพระปรงซึ่งมีทิศทางการไหลผ่าน
อ้าเภอเมืองสระแก้วทางทิศเหนือ (ห่างจาก กปภ.สาขาสระแก้วประมาณ 9 กม.) ก่อนไหลลงสู่
จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้เสนอแนวทางการผันน้้าจากคลองพระปรงไปยังสถานีผลิตน้้าสระขวัญ ด้วย
ท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ระยะทาง 9 กม.พร้อมติดตั้งเคร่ืองสูบน้้าดิบ ใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างประมาณ 46 ล้านบาท 

ทางเลือกที่ 2 การพิจารณาลดน้้าสูญเสียในระบบจ่าย หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สระแก้ว สามารถควบคุมอัตราการสูญเสียในระบบจ่ายให้ลดลงได้จะท้าให้ต้นทุนในการผลิตและ
ปริมาณน้้าสูญเสียลดลงได้ ซึ่งประกอบไปด้วย มาตรการพื้นฐาน มาตรการแก้ไขและมาตรการ
ปรับปรุงป้องกัน ซึ่งจะท้าให้ประสิทธิภาพของระบบประปาเพิ่มขึ้น 

ทางเลือกที่ 3 การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้้าอย่างประหยัดให้กับประชาชนในพื้นที่รับ
บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้งบประมาณน้อยซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์สามารถ
ก้าหนดเป้าหมายได้หลายด้าน เช่น การใช้น้้าอย่างประหยัด การตรวจสอบและซ่อมแซมภาชนะกัก
เก็บน้้า การเตรียมการและรับมือป้องกันภัยแล้ง การสร้างจิตส้านึกและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการใช้
น้้าอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น 
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สุรนารี 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลของอ่างเก็บน้ าพระปรง 

ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
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ลักษณะและรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ าพระปรง (จังหวัดสระแก้ว) 

      

 
 

 
หมู่ที่ 6  บ้านระเบาะกวาง 

 

  
ต้าบลช่องกุ่ม 

 

  
อ้าเภอวัฒนานคร 

 

  
จังหวัดสระแก้ว 

 

  
ก่อสร้างปี  2534     รับมอบป ี 2544 

  
พื้นที่ชลประทาน 11,319  ไร ่

      

 
1. ท านบดิน 

   

 

ท้าเลที่สร้างท้านบดินแผนที่ระวาง  5436I     พิกัด  48 PTA 
219485 

  

 
พื้นที่รับน้้าฝน 264.00 ตร.กม. 

 

 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 1,560.00 มม. 

 

 
ปริมาณน้้าทั้งปีที่ไหลลงอ่างเก็บน้้า 104.00 ล้าน ลบ.ม. 

 

 
ท้านบดิน สูง 26.00 ม. 

 

 
ท้านบดิน กว้าง 8.00 ม. 

 

 
ท้านบดิน ยาว 443.00 ม. 

 

 
ระดับสันท้านบ 

      
+95.000 ม.( รทก. ) 

 

 
ระดับน้้าสูงสุด 

        
+92.870 ม.( รทก. ) 

 

 
ระดับน้้าเก็บกัก 

         
+91.000 ม.( รทก. ) 

 

 
ความจุอ่างเก็บน้้า 97.000 ล้าน ลบ.ม. 

 

 

ความจุอ่างเก็บน้้าที่ระดับต่้าสุด (+78.500 ม. 
(รทก.)) 4.000 ล้าน ลบ.ม. 
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ความจุอ่างเก็บน้้าส้ารองใช้งาน 93.000 ล้าน ลบ.ม. 

 

 
พื้นที่ผิวน้้าที่ระดับน้้าสูงสุด(ประมาณ10,875ไร่ ) 17.400 ตร.กม. 

 

 

 
2.  ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ 

   

 

 -  ทางระบายน้้าล้น (Spillway) ชนิดฝายสันโค้ง กว้าง27.40 ม.ยาว 186.90 ม. Qmax  
 147.70 ลบ.ม./วินาที 

 
 -  อาคารระบายน้้าลงล้าน้้าเดิม (River Outlet) 1-0 1.50 ม. Qmax 18.543 ลบ.ม./วินาที 

 
 -  อาคารระบายน้้าล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway) ชนิด Open Channel กว้าง 60.00 ม. 

 
 ยาว 687.00 ม. Qmax 226.553 ลบ.ม./วินาที 

   

 

 -  อาคารส่งน้้าเข้าคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 1-0 0.90 ม.ส่งน้้าได้สูงสุด 3.922  ลบ.ม./
 วินาที 

 
 -  พื้นที่ชลประทาน 11,300 ไร ่

   

 
3.  ค่าลงทุน 

   

 
ท้านบดินพร้อมอาคารประกอบ 

 
249.873 ล้านบาท 

 

 

งานระบบส่งน้้าและระบบระบายน้้าพร้อมอาคาร
ประกอบ 

 
222.057 ล้านบาท 

 

 
งานเบื้องต้น 

 
76.190 ล้านบาท 

 

 
รวม 

 
548.120 ล้านบาท  
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ปี ปริมาณฝน สถานีวัดน้ าฝน อ่างเกบ็น้ าพระปรง (หน่วยเป็น มม.) 

รวม 
  

  มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
 2544 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.50 219.39 285.66 26.60 0.00 571.15 
 2545 0.00 0.00 0.00 65.50 239.30 60.20 293.52 140.90 366.55 123.00 15.90 18.00 1,322.87 
 2546 5.94 33.90 52.40 101.98 227.57 134.31 221.22 197.11 257.68 147.69 31.16 2.00 1,412.96 
 2547 26.12 0.30 55.00 131.10 48.96 293.10 158.58 158.58 341.70 91.40 0.00 0.00 1,304.84 
 2548 0.00 0.00 35.00 106.40 154.50 151.30 85.40 140.50 298.10 162.00 54.40 8.20 1,195.80 
 

2549 0.00 47.40 86.30 76.90 137.80 147.10 467.40 202.80 159.70 75.60 10.00 4.00 1,415.00 
 2550 0.00 1.40 101.90 56.30 416.20 76.70 64.70 142.70 242.60 138.70 27.90 0.00 1,269.10 
 2551 0.00 4.20 24.30 186.60 257.30 72.70 37.60 219.40 379.20 269.50 104.00 0.00 1,554.80 
 2552 0.00 0.00 103.80 99.80 129.50 152.50 143.30 98.20 196.40 208.10 0.00 0.00 1,131.60 
 2553 4.20 26.30 17.80 72.10 82.40 64.20 248.20 164.30 283.10 340.40 0.00 1.20 1,304.20 
 2554 0.00 58.10 84.90 56.90 147.40 77.70 136.60 324.40 310.60 159.40 5.60 0.40 1,362.00 
 2555 45.40 28.80 7.20 18.00 67.20 58.70 172.30 113.40 507.00 60.80 21.00 0.00 1,099.80 
 2556 2.60                         
 เฉลี่ย 6.48 16.70 47.38 80.97 159.01 107.38 169.07 161.82 296.84 171.85 24.71 2.82 1,245.34 
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(ม
ม.
) 

ปริมาณน้ าฝน สถานีวัดน้ าฝนอ่างเก็บน้ าพระปรง 

2551

2552

2553

2554

2555

2556

เฉลี่ย 
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เดือน ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าพระปรง ( ลบ.ม)ข้อมูลณวันที่  1  ของทุกเดือน หมายเหตุ 
  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

2544 80,151,000  75,520,000  68,390,000  63,130,000  55,600,000  54,200,000   46,930,000   43,940,000  52,400,000     59,400,000  84,250,000  85,960,000    

2545 85,000,000  80,760,000  76,760,000  72,890,000  72,140,000  73,640,000   67,890,000   68,640,000  74,140,000     77,260,000  77,390,000  79,260,000    

2546 79,510,000  73,890,000  64,130,000  56,100,000  52,600,000  50,400,000   49,250,000   48,730,000  52,400,000     78,760,000  93,280,000  91,720,000    

2547 87,040,000  82,250,000  74,520,000  67,760,000  58,200,000  54,800,000   56,200,000   56,200,000  64,260,000     76,890,000  78,640,000  73,890,000    

2548 71,890,000  66,130,000  58,800,000  53,000,000  48,500,000  48,650,000   47,530,000   45,960,000  45,960,000     58,100,000   68,760,000  71,890,000    

2549 71,720,000  65,880,000  59,500,000  50,900,000  45,140,000  45,440,000   46,560,000   72,520,000  81,010,000     92,440,000  98,080,000  96,880,000    

2550 94,360,000  88,840,000  75,640,000  66,510,000  58,200,000  70,270,000   61,250,000   52,600,000  51,700,000     56,500,000  68,010,000  66,010,000    

2551 63,630,000  52,500,000  41,400,000  33,200,000  31,130,000  38,420,000   38,600,000   34,970,000  40,840,000     61,630,000  81,260,000  95,920,000    

2552 94,120,000  89,080,000  82,130,000  70,390,000  59,100,000  53,600,000   54,100,000   55,800,000  58,200,000     73,140,000  90,400,000  90,880,000    

2553 89,200,000  83,630,000  75,760,000   63,000,000  56,900,000  55,500,000   51,900,000   49,550,000  50,700,000     63,130,000  98,920,000  98,080,000    

2554 96,160,000  89,200,000  79,380,000  67,890,000  59,700,000  59,200,000   58,500,000   60,250,000  80,380,000     98,680,000  98,390,000  98,040,000    

2555 95,920,000  90,520,000  80,510,000  68,010,000  61,250,000  62,380,000   60,630,000   54,600,000  58,000,000   103,612,000  98,390,000  98,570,000    

เฉล่ีย 84,943,154  78,183,333  69,743,333  61,065,000  54,871,667  55,541,667   53,278,333   53,646,667  59,165,833     74,961,833  86,314,167  87,258,333    
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ปริ
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ณ
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บ.

ม.
) 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ของทุกเดือน 

ปริมาณน้ าอ่างเก็บน้ าพระปรง ปี 2551-2556 

2551

2552

2553

2554

2555

2556

เฉลี่ย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายวรรธนะวิทย์ ศักดาสิทธิสกุล เกิดเมื่อ 23 เมษายน 2519 สถานที่เกิด 19 หมู่ที่ 5 ต้าบล
หนองไทร อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ปัจจุบัน 227 หมู่ที่  3 ต้าบลเมืองไผ่        
อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2532 -2535 มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2535-2538 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อ้าเภอเมืองนครราชสีมา    
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2538-2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2549-2550 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
กรุงเทพมหานคร ประวัติการท้างาน พ.ศ. 2548-2549 รับราชการต้าแหน่งนายช่างโยธา องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2549-2553 ต้าแหน่งนายช่าง
โยธา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไทร อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2553 -2556 
ต้าแหน่งนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ต้าแหน่งนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองไผ่ อ้าเภออรัญประเทศ   
จังหวัดสระแก้ว 


